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Tot l’entorn de les escales està format per un paviment de llambordes ceràmiques vermelloses 20x10 cm;
aquestes, a excepció de zones puntuals, es troben en un estat de conservació acceptable.

1.- Antecedents
Repartits per l’espai públic del seu territori, Barcelona disposa d’un conjunt d’escales mecàniques; aquestes

A nivell de serveis, en l’àmbit del carrer Rasos de Peguera, localitzem un col·lector D600A, al qual connecta un

tenen la finalitat de facilitar i millorar la mobilitat dels vianants. Les escales mecàniques, com a qualsevol altre

col·lector D400A que discorre entre les dues escales mecàniques existents. Les lluminàries de l’entorn, antigues,

mecanisme, tenen una vida útil limitada. En el cas de les escales que ens ocupa, aquesta vida útil ha arribat

van associades a un armari de regulació que es situa en la part superior del tram d’escales (quadre número 8668),

al seu fi i la manca de disponibilitat de peces per a realitzar substitucions, sumades a les continuades averies

just a tocar de l’armari d’escomesa actual de les escales mecàniques; d’aquest quadre pengen les lluminàries de

que pateixen, generen una problemàtica funcional massa recurrent i per tant, es genera la necessitat de

la illa dels Rasos de Peguera i carrer Costabonat.

realitzar la renovació de les mateixes.
A nivell de jardineria, a dreta i esquerra de les dos escales, localitzem diferents arbres situats en zones de
Al juny de 2021 BIMSA encarrega a la present enginyeria la redacció del projecte executiu corresponent (codi

parterres atalussades, la majoria dels quals, són tipuanes de port gran. Les seves copes envaeixen la vertical de

PR.2021.0147).

les escales actuals, acumulant fulles sobre aquestes en moments puntuals de l’any. Algunes d’aquestes tipuanes
(zona superior) disposen de certa inclinació en el seu tronc, aspecte que fa apropar encara més les copes a la

2.- Objecte del present projecte

vertical de les escales.

L’objecte del present projecte és definir amb detall les actuacions necessàries per a permetre la substitució de
les escales mecàniques situades a l’avinguda Rasos de Peguera – Mercat (E14 i E15), situades al barri de

Per a la elaboració del present projecte s’ha realitzat una aixecament específic de detall. Aquest aixecament

Ciutat Meridiana:

topogràfic ha estat encarregat directament per BIMSA prèviament al desenvolupament de projecte. En l’annex 3
del present projecte s’adjunta la documentació associada a aquest aixecament topogràfic, el qual ha estat realitzat
per l’empresa TOP20, S.L, amb data agost de 2021.
La informació dels serveis existents ha estat facilitada per BIMSA i obtinguda a través de la plataforma EWISE
(Web d’Informació de Serveis Existents) - www.ewise.es – gestionada per l’empresa ACEFAT A.I.E.
Infraestructures de Serveis Públics. Aquesta informació es recull als plànols de projecte i a l’annex número 15 del
present projecte.
A l’annex número 25 del present projecte s’adjunten una sèrie de fotografies de l’estat actual de la zona objecte
del present projecte així com el plànol d’ubicació de les mateixes.
Degut al tipus d’actuació no ha sigut necessària l’informe d’arqueologia ja que l’actuació es molt puntual amb la
substitució d’un element ja existent aprofitant el mateix espai i amb la realització de rases de serveis molt
superficials.
4.- Disponibilitats de terrenys
El l’annex 14 del present projecte, s‘adjunta l’informe urbanístic amb referencia NU08.45, sol·licitat al departament

3.- Situació actual

d’urbanisme i suport tècnic dins de l’àrea de serveis jurídics de BIMSA, el qual qualifica d’espai com a espai públic

Les escales mecàniques objecte del present projecte estan situades a l’entorn del Mercat de Ciutat Meridiana,

en sòl d’equipaments, considerant-se per tant, espai públic. Degut a la tipologia d’actuació a realitzar, on

entre l’avinguda de Rasos de Peguera i el carrer de Costa Bona. Dins d’aquest espai trobem dos trams

únicament es planteja la substitució de les escales i l’adaptació de les instal·lacions associades, es considera que

d’escales que salven desnivells superiors als 7 metres i que serveixen d’itineraris alternatius més còmodes a

no existeix conflicte en quant a la disponibilitat de terrenys es refereix.

les rampes i escales de l’entorn. Les escales actuals presenten un grau de deteriorament funcional important,
localitzant-se també deterioraments en alguns dels elements de revestiments de xapa associats.
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5.- Descripció de la solució adoptada

actuals, evita que les aigües accedeixin superficialment a les escales, reconduint aquestes cap els diferents

L’actuació plantejada, amb la substitució de les escales actuals, assoleix una superfície d’actuació d’uns

elements de captació de l’entorn.

2

120m , repartits en 2 trams d’escales. Aquesta actuació pràcticament no modifica la geometria actual ja que
es tracta de la substitució de les escales dins del seu mateix espai, sense afectació de l’estructura de suport.

Com a noves canalitzacions tenim tots aquelles associades a la connexió entre el nou armari d’escomesa elèctrica

Com a aspecte diferenciador, a banda de la actualització dels elements, les noves escales disposaran d’un

i els dos armaris de maniobra previstos i les canalitzacions entre els armaris de maniobra i les escales mecàniques

mecanisme de reversibilitat, aspecte que permet canviar la direcció d’aquestes i permet guanyar així una

o elements de control i vigilància associats a aquestes. Es tracta de canalitzacions de petita rellevància,

major funcionalitat.

relativament superficials, formades per prismes amb diferent número de corrugats segons cada zona.
A nivell de moviments de terres, les actuacions també són mínimes, recollint-se únicament les actuacions

L’actuació prevista té associada també la substitució dels armaris de maniobra de les diferents escales, així

associades a les rases de les diverses canalitzacions previstes. Per als reblerts de rases s’utilitzarà, degut a la

com l’escomesa elèctrica. Així mateix, es planteja també la substitució dels diferents mecanismes de control,

manca d’espai per a realitzar acopis, material 100% de préstec. Els materials extrets no aprofitables seran portats

vigilància i senyalització associats a les escales i la realització de les noves conduccions per a connectar els

a l’abocador de residus autoritzats, abonant el corresponent cànon.

diferents elements, tant a nivell elèctric com a nivell de comunicació.
Serveis afectats i noves escomeses
Les escales d’aquest àmbit s’han definit seguint la nomenclatura actual de les mateixes, sent l’escala 14 la

A banda de les noves canalitzacions previstes associades a les instal·lacions elèctriques i instal·lacions de

situada en el tram inferior (més proper a Rasos de Peguera) i la 15, la situada en el tram superior (la situada a

comunicacions pròpies de les escales mecàniques, existeixen una sèrie d’afectacions i noves escomeses que

tocar de Costa Bona).L’escala 14 salva un desnivell de 7,82 m en una longitud de 19,5 m; la potència

afecten les diverses companyies de serveis. Els costos associats a aquestes actuacions es consideren pagaments

associada a aquesta escala serà de 15 KW. L’escala 15 salva un desnivell de 7,00 m en una longitud de

a companyia a través de PCA.

18,35 m; la potència associada a aquesta escala serà de 13,5 KW.
Per una banda, associat a les noves escales, es planteja la realització d’una nova escomesa elèctrica,
Treballs previs i enderrocs

regularitzant així la situació actual de la mateixa. La nova escomesa es realitzarà de forma conjunta per a les dos

A nivell d’enderrocs, està previst la retirada de tots els elements associats a l’escala mecànica actual, incloent

escales i es situarà en un nou armari a col·locar en l’espai intermedi entre les dos escales. La potència a

aquestes. Així mateix, també serà necessari realitzar una sèrie d’enderrocs de paviments per tal de permetre

contractar serà de 31,17 KW.

l’execució de les diferents rases associades a les canalitzacions previstes. Per tal de dur a terme la
substitució de l’escala existent serà necessari fer un tall a la xapa existent, la qual actualment fa de

Un cop es disposi de la nova escomesa i s’hagin realitzat les connexions elèctriques als diferents armaris de

revestiment entre l’escala actual i l’estructura de sustentació. Per últim també serà necessari la realització de

maniobra previstos, serà necessari donar de baixa l’escomesa actual, la qual es situa a tocar de l’armari

talls i retirades de zones puntuals de xapa, actualment molt rovellades.

d’enllumenat, en la part superior de l’escala 15.

Per altra banda, degut als condicionants d’accessibilitat i espai disponible, per a poder realitzar les actuacions

Per altra banda, per tal de poder disposar d’un telecontrol de les escales integrat aquest al sistema de l’Ajuntament

de desmuntatge i muntatge de les escales mecàniques, és necessari la utilització de grues de gran tonatge;

de Barcelona, aprofitant l’existència de xarxa IMI en les proximitats, es planteja la realització d’una nova connexió

aquestes grues tenen una sèrie de limitacions a l’hora d’implantar-se i treballar. Per a poder permetre la

d’IMI per a les dos escales.

funcionalitat de les mateixes, prèviament o de forma paral·lela als enderrocs (sempre en època adequada),
serà necessari la realització de la poda de branques i branquillons dels diferents arbres situats en les

La línia actual d’IMI discorre per la vorera contraria a l’àmbit de l’escala, en l’avinguda Rasos de Peguera; aquesta

proximitats de l’escala. Per tal de definir i acotar aquestes actuacions de poda, sense que aquestes no afectin

està interconnexionada amb canalització existent amb la xarxa semafòrica actual, la qual a l’hora creua l’avinguda

de forma rellevant als arbres, en fase de projecte s’han realitzat visites amb els responsables de Verd de

quedant registrada mitjançant pericons a cada costat de l’avinguda. Per connexionar les noves escales, es

l’Ajuntament de Barcelona, fixant-se aquelles actuacions acceptables a nivell d’afectació de branques.

planteja la col·locació d’un nou router, el qual es situaria en un armari en superfície a col·locar en la part baixa de

Aquestes afectacions han quedat recollides a nivell gràfic en les diferents actes i plànols del present projecte.

l’escala 14, a la vorera de Rasos de Peguera. Des d’aquest armari es derivarà una canalització formada per 4
conductes D125mm que connectarà amb l’encreuament de calçada actual associat a la xarxa semafòrica,

Canalitzacions i afectacions de serveis

aprofitant aquest i permetent la posterior estesa de cablejat fins a la canalització d’IMI actual.

A nivell de serveis, l’actuació del present projecte no modifica ni afecta les diferents infraestructures generals
de la ciutat; únicament es planteja la realització de la neteja i comprovació del funcionament dels drenatges
associats als diferents fossats d’escala. La pendent dels entroncaments de paviments amb les escales
Memòria
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Instal·lacions auxiliars d’escala

d’enderroc. En cas de no poder aprofitar-se tot el material existent, serà necessari realitzar aportacions de

Cada escala té associat un armari de maniobra que es situarà als extrems d’aquestes, de forma que sigui

llambordes noves; en aquest cas es buscarà que aquestes peces noves peces siguin el més semblant possible a

possible la visió de la totalitat de l’escala durant els treballs de manteniment. Aquest armari realitzarà el

les actuals i, en tot cas, que es concentrin les reposicions per zones. Les llambordes actuals son de 20x10 cm i

control complert de l’escala així com els seus mecanismes de control i vigilància associats. L’armari quedarà

gruix sense determinar. La reposició del paviment, en aquelles zones de rases, es planteja amb llamborda

telecontrolat segons els protocols municipals vigents. L’alimentació d’aquests armaris vindrà del nou armari

reutilitzada o llamborda ceràmica 20x10x8 nova, col·locada sobre un llit de morter M-10 i una base de formigó HM-

d’escomesa elèctrica previst.

20 de 15 cm de gruix, realitzant un cert solapament sobre la rasa actual i mantenint l’especejament de peces
actual. Ja que es tracta merament d’una reposició d’escales i paviments actuals, no es genera modificació

Paral·lelament al muntatge de l’escala hi ha una sèrie d’elements associats, tant pel funcionament de la

conceptual de l’ús, no plantejant-se incorporacions de nous paviments, encaminaments o elements similars.

pròpia escala, com per a informació de l’usuari. Excepte els tòtems sonors, la resta d’elements de vigilància i
control aniran col·locats en una columna cilíndrica de 4,20m d’alçada, de 120mm de diàmetre i acabat en acer

Acabats

inoxidable, la qual es col·locarà en cada un dels desembarcaments de l’escala, a una distància prudencial i

Tot i que no és l’objecte principal de l’actuació, es planteja la realització de la substitució de les parts de xapa de

mirant d’encabir-se amb la resta d’elements urbans i espai disponible.

revestiments molt deteriorades, la neteja amb aigua a pressió de la xapa de revestiment a mantenir i el pintat de la
mateixa, unificant i dignificant una mica l’entorn immediat de l’escala.

Els elements visuals de caràcter informatiu col·locats en columna serien els display de led, situats a cada un
dels accessos de l’escala indicaran l’estat de l’equip. Aquests equips seran programables i s’integraran en el

Associat a l’escala 14 serà necessari el desplaçament d’una paperera. Aquest serà l’únic element urbà que es

sistema de telecomandament que emeti la seva programació remota. Així mateix, dins del elements

modificarà.

informatius hi haurà els cartells de senyalització a l’inici de l’escala amb la identificació de la instal·lació, les
normes d’utilització de l’equip, l’horari de funcionament, el logotip de l’ajuntament de Barcelona i el telèfon del

6.- Planificació i termini d’execució de les obres

civisme. També es col·locarà el logotip de zona videovigilància de color groc visible abans d’entrar a l’escala.

El termini total d’execució de l’obra es fixa en 5 mesos, s’executarà en dues fase d’execució, que estaran

Finalment es col·locarà a la part superior de l’escala el senyal amb les indicacions de reversibilitat per tal de

solapades en el temps, una primera fase és l’associada a l’escala E14 i una segona fase és l’associada a l’escala

poder canviar el sentit de de la marxa de l’escala mecànica. En aquesta mateixa columna trobarem els

E15.

elements de videovigilància a la part superior de l’escala.
La primera activitat a realitzar, es la fabricació de les escales mecàniques, la fabricació d’aquestes escales té una
En quant als dispositius sonors, aquests es col·locarà tant a la part superior com inferior de l’escala,

durada de 12 setmanes. Durant les primeres 11 setmanes no s’estaran executant obres dins de l’àmbit d’actuació,

acompanyant geomètricament la columna col·locada. El dispositiu situat a la part superior portarà integrat el

ja que l’escala vindrà fabricada des de taller. Durant aquest temps es realitzarà la tramitació de l’escomesa

mecanisme de reversibilitat que permet el canvi de direcció d’aquesta. L’element té una alçada de 1450mm,

elèctrica.

una secció quadrada de 120mm de costat i un acabat d’acer inoxidable similar al de la columna plantejada.
A partir de la setmana 11 s’iniciaran les obres dins de l’àmbit d’actuació, es començarà realitzant els treballs previs
Cal tenir en compte que, en el que es refereix a les condicions tècniques, qualsevol element associat a

i desvinculació de l’escala E14 existent, aquests treballs tindran una durada d’una setmana. Per la realització

l’escala haurà de complir el Plec de prescripcions tècniques d’escales mecàniques de l’Ajuntament de

d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris alternatius per vianants.

Barcelona.
Una vegada desvinculada l’escala es procedirà a la seva retirada. Per retirar l’escala serà necessari implantar una
Paral·lelament s’ha de tenir en compte que les escales tenen associat el pla de manteniment de les escales el

grua al carrer Rasos de Peguera, carregar l’escala sobre camió i retirar-la. La durada d’aquests treballs serà d’una

qual es d’obligat compliment per a l’adjudicatari. Aquest plec fa referència a les condicions de garantia durant

jornada, per la realització d’aquests treballs s’afectarà la circulació de vehicles i les línies de BUS 62, 76, 50 i 183,

el primer any de funcionament a més dels diferents temes relacionats amb costos per reparacions o

es preveu que aquests treballs es realitzin en diumenge.

vandalisme.
Finalitzada la retirada l’escala E14, es procedirà al condicionament de l’estructura per tal de poder instal·lar la nova
Pavimentacions

escala a la mateixa ubicació que l’escala existent. La realització d’aquests treballs tindran una durada d’una

En quant els paviments, les úniques actuacions previstes van associades a la reposició dels mateixos, un cop

setmana. Per la realització d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris alternatius

finalitzades les diferents rases previstes. Per a la realització d’aquestes reposicions, es planteja la possibilitat

per vianants.

de mirar d’aprofitar al màxim la peça actual, realitzant una tasca de recuperació en obra durant el procés
Memòria
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Una vegada condicionada l’estructura de l’escala E14 es procedirà a la seva col·locació sobre l’estructura.

Per últim, cal comentar que s’estan redactant dos projectes addicionals relacionats amb la substitució d’escales

Per col·locar l’escala sobre l’estructura serà necessari implantar una grua al carrer Rasos de Peguera,

mecàniques, un al mateix barri (Ciutat meridiana) i un altre al barri del Carmel. Es possible que des de

carregar l’escala des del camió que la subministra i col·locar-la sobre l’estructura. La durada d’aquests

l’Ajuntament de Barcelona es realitzi una licitació conjunta d’aquests tres projectes. En aquest cas s’adjunta una

treballs serà d’una jornada, per la realització d’aquests treballs s’afectarà la circulació de vehicles i les línies

planificació a l’annex 19 que inclou el supòsit de que els dos projectes d’escales mecàniques del barri de Ciutat

de BUS 62, 76, 50 i 183, es preveu que aquests treballs es realitzin en diumenge.

Meridiana s’executin de forma simultània.

Una vegada col·locada l’escala E14 sobre l’estructura es procedirà a la realització dels treballs

7.- Gestió de residus de construcció i demolició

d’instal·lacions, acabats i finalment posta en funcionament de l’escala, aquests treballs tindran una durada de

En compliment del Reial Decret d’1 de febrer de 2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la

quatre setmanes. Per la realització d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris

construcció i demolició, a l’annex 26 del present projecte, s’incorpora l’estudi de gestió de residus de construcció i

alternatius per vianants.

demolició. És responsabilitat del contractista l’elaboració del pla de gestió de residus definitiu.

Finalitzada la col·locació de l’escala E14, es procedirà a la realització dels treballs previs i desvinculació de

8.- Memòria ambiental

l’escala E15 existent. La realització d’aquests treballs tindran una durada d’una setmana. Per la realització

Al Document 05: Sostenibilitat i Medi Ambient, del present projecte s’incorpora la memòria ambiental corresponent,

d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris alternatius per vianants.

la qual complementa l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició.

Un cop estigui desvinculada l’escala E15 es procedirà a la seva retirada. Per retirar l’escala serà necessari

9.- Seguretat i salut

implantar una grua al carrer de Costa Bona, carregar l’escala sobre camió i retirar-la. La durada d’aquests

En compliment Reial Decret, 1627/1997, de 24 de octubre, el present projecte incorpora com annex 18, un estudi

treballs serà d’una jornada, per la realització d’aquests treballs s’afectarà la circulació de vehicles i les línies

de seguretat i salut. Per l’execució de les mesures de seguretat i salut s’ha previst un total de 10.000,00 euros de

de BUS 62 i 76, es preveu que aquests treballs es realitzin en diumenge.

PEM, el qual s’inclou en el pressupost de projecte com a partida alçada d’abonament íntegre.

Finalitzada la retirada l’escala E15, es procedirà al condicionament de l’estructura per tal de poder instal·lar la

10.- Control de qualitat

nova escala a la mateixa ubicació que l’escala existent. La realització d’aquests treballs tindran una durada

El control de qualitat definit en el present annex és una guia per a l’elaboració del Pla de Control de Qualitat a

d’una setmana. Per la realització d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris

executar en obra. El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d’Obra. Aquesta podrà

alternatius per vianants.

ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis o proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin
pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció. Prèviament a

Finalitzat el condicionament de l’estructura de l’escala E15, es procedirà a la col·locació de la nova escala

l’inici de les obres, en base a aquest programa, el contractista elaborarà el pla de control de qualitat, el qual haurà

sobre l’estructura. Per col·locar l’escala sobre l’estructura serà necessari implantar una grua al carrer de

de ser validat pel Director de l’Obra.

Costa Bona, carregar l’escala des del camió que la subministra i col·locar-la. La durada d’aquests treballs
serà d’una jornada, per la realització d’aquests treballs s’afectarà la circulació de vehicles i les línies de BUS

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents:

62 i 76, es preveu que aquests treballs es realitzin en diumenge.

- Control del material
- Control geomètric

Una vegada col·locada l’escala E15 sobre l’estructura es procedirà a la realització dels treballs

- Control d’execució

d’instal·lacions, acabats i finalment posta en funcionament de l’escala, aquests treballs tindran una durada de
quatre setmanes. Per la realització d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris

Com a norma general, les despeses originades per al control de qualitat de l’obra serà a càrrec del contractista, el

alternatius per vianants.

qual està obligat a realitzar un autocontrol de les partides d’obra executades. En paral·lel a quest autocontrol, la
Direcció d’Obra podrà disposar la partida reflectida dintre del pressupost per al coneixement de l’administració, la

La planificació aquí detallada respon a l’organització de l’obra recollida en l’annex número 10 del present

qual serà contractada directament per BIMSA. El pressupost recollit en el present annex desglossa i justifica

projecte.

l’import d’aquesta partida. El director de les obres podrà optar per no certificar íntegrament una partida d’obra
quan, tot i estar executada, no s’hagin rebut o validat els resultats associats al control de qualitat de les obres. Per

L’obra es pot plantejar per activitats successives o per solapament d’activitats en les diferents zones de l’obra,

a l’elaboració del pressupost de control de qualitat es segueix la base de preus del BEDEC.

únicament condicionada a l’espai, l’organització del contractista i els equips que aporti a l’obra.
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11.- Justificació de preus
Seguint les indicacions de BIMSA, per a la realització del pressupost d’aquesta obra es parteix de base de

D’aquesta forma, com a import a afegir dintre del pressupost per al coneixement de l’administració cal tenir en

preus del BEDEC 2022-06. Per aquesta obra en concret, es marca com a paràmetres associats al

compte una previsió de quinze mil dos euros amb tretze cèntims (15.002,13 €), més l’IVA corresponent ascendeix

pressupost, aquells associats a “Urbanització”, àmbit “Barcelona” i amb un import PEM de fins a 0,4 M€ (obra

a divuit mil cent cinquanta-dos mil euros amb cinquanta-vuit cèntims(18.152,58 €).

civil de reduïdes dimensions). Tot i la base de preus definida, degut a la singularitat de l’obra, les partides
s’ajusten per tal d’adaptar-se a l’obra concreta a executar i a les unitats d’obra específiques a realitzar, afegint

Per tant, tenint en compte l’import de l’obra definit en el punt anterior, el Pressupost per al Coneixement de

o retirant materials, mà d’obra o maquinària segons ho requereixi la partida. En el document de pressupost

l’Administració ascendeix a la quantitat de vuit-cents vint-i-vuit mil quatre euros amb quaranta-dos cèntims

s’adjunten els diferents preus unitaris, quadre de preus així com els amidaments per cada una de les partides

(828.004,42 €), IVA inclòs.

d’obra, donant lloc al pressupost global de l’obra. Aquests preus unitaris estan compostos, en general, de mà
14.- Període de garantia

d’obra, maquinària i materials.

El termini de garantia serà el que defineixi el Plec de Clàusules administratives de la licitació sense perjudici de
La justificació de preus adjunta mostra el descomposat de cada una de les partides d’obra recollides en el

l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques que s’adjunta al projecte.

pressupost de projecte. Com a primer apartat de la justificació de preus es detallen els costos per hora dels
diferents oficis i maquinària i els costos per unitat de material. A partir d’aquests imports particulars, per a

15.- Classificació del contractista

cada una de les unitats d’obra, en el descomposat de preus s’indiquen els oficis i maquinaria que intervenen

D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la seva quantia.

detallant a més el temps necessari per a executar la partida (concepte rendiment); també s’indica la quantitat

L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al Valor Estimat del Contracte abans d’IVA quan la durada

de materials que són necessaris. Tots aquests valors de quantitat i temps, multiplicats pels preus unitaris de

d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual del mateix, quan es tracta de contractes

ma d’obra, maquinària i materials donen lloc al cost directe de la partida. A aquest cost directe de la partida se

de durada superior.

li aplica un percentatge de despeses indirectes que va associat a la tipologia i magnitud de l’obra, donat com
a resultat el preu unitari d’execució material de la partida (5% per a obres de BIMSA).

En aquest cas tenim:
GRUP:

J

(Instal·lacions mecàniques)

Aquesta justificació de preus no és estricte sent possible que en obra, depenent dels recursos i

SUBGRUP:

1

(elevadores o transportadores)

característiques de cada contractista, puguin produir-se variacions. Aquest aspecte de variabilitat segons el

CATEGORIA: 3

(Quantia Superior a 360.000€ i inferior o igual a 840.000€)

contractista fa que la justificació de preus no sigui un element estrictament contractual, sent no obstant,
16.- Revisió de preus

l’element guia de partida per a la formació de preus contradictoris en fase d’obra.

En compliment l’article 103 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 2017 de Contractes del Sector Públic (BOE
12.- Pressupost de l’obra

09/11/2017) i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini d’execució no excedeix els dos anys, no serà

El pressupost d’execució material del projecte ascendeix a la quantitat de 549.790,29 €. El pressupost

necessari aplicar revisió de preus. La formula de revisió de preus serà aquella que fixa el Plec de clàusules

d’execució per contracta del projecte, un cop afegit el 6% corresponent de benefici industrial, el 13%

Administratives Particulars de la licitació.

corresponent a les despeses generals, i l’IVA del 21%, ascendeix a la quantitat de 791.643,04 €.
17.- Declaració d’obra complerta
13.- Pressupost per al coneixement de l’administració

L’obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent per a ser considerada com a obra

En paral·lel a aquest pressupost general, l’administració preveu una sèrie de conceptes o partides que si bé,

completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre tots els elements per a la seva utilització.

van associades a la mateixa obra, no han de per què formar part de l’adjudicació del contractista i molt
probablement aquestes seran tramitades i abonades de forma paral·lela a l’adjudicació de l’obra general. A

18.- Normativa

continuació es detallen aquests conceptes i les valors resultants finals (valors sense IVA):

Tota la Normativa aplicada i considerada per a la redacció del present projecte es troba recollida en el Capítol 1
del document del Plec de Prescripcions Tècniques del projecte.

· Control de qualitat de les obres (segons annex 22) – 2.538,48 € (IVA exclòs)
· Pagament a companyia Edistribución SSAA E01 (nova escomesa) – 1.000 € (IVA exclòs)

19.- Gestió Documental del Projecte

· Pagament a companyia Edistribución SSAA E02 (anul·lació escomesa) – 600 € (IVA exclòs)

En el transcurs de la redacció de projecte s’han realitzat diverses comunicacions per tal de consensuar les

· Pagament a mantenidor xarxa IMI en concepte a extensió xarxa – 10.863,65 € (IVA exclòs)

diverses solucions tècniques amb els corresponents REP’S, entitats implicades o particulars. Cal tenir en compte
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però que degut a la tipologia de l’actuació i el temps disponible per a la redacció del projecte, no sempre
s’executa una reunió específica amb el REP’s ja que en ocasions aquesta no es considera imprescindible per
a la definició del projecte o existeixen altres motius aliens per no haver pogut formalitzar aquesta reunió
durant la fase de redacció de projecte. Així mateix, cal tenir en compte també que, avui en dia, moltes de les
comunicacions que es realitzen són a través de correus electrònics, més o menys formals i que fins i tot, en
ocasions, les concrecions es poden arribar a fer a través fins i tot a través de trucades telefòniques.
Un cop lliurada la maqueta del projecte, i prèviament al lliurament del document final, es disposarà del
corresponent informe dels REPS. Aquests informes recolliran una sèrie d’observacions que seran
incorporades en el projecte definitiu que es licitarà. Associat a aquests informes es generarà un informe de
resposta, el qual serà facilitat a BIMSA de forma paral·lela al projecte. El mateix succeirà amb l’auditoria
externa que es realitzarà sobre el projecte.
S’adjunten en l’annex 2 del present projecte les actes formals realitzades amb els diferents REPS així com els
diferents correus electrònics; no s’incorporen ni les transcripcions de les diferents trucades telefòniques
mantingudes ni les altres reunions de seguiment realitzades amb els tècnics de BIMSA.
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21.- Documents que integren el projecte

Codi: PR.2021.0147

E Estat actual Arbrat
02. ACTUACIONS

DOCUMENT Nº 1. MEMÒRIA i ANNEXOS
MEMÒRIA

A. Planta afectacions arbrat

ANNEXOS A LA MEMÒRIA

B. Planta enderrocs
C. Planta reposicions

Annex 01 – Antecedents

03. ESCALES

Annex 02 – Prescripcions
Annex 03 – Topografia

A. Planta escala i elements associats

Annex 04 – Traçat

B. Alçat escales

Annex 05 – Moviment de terres

C. Detalls elements
04. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES

Annex 06 – Ferms i paviments
Annex 07 – Drenatge

A. Treballs previs escales

Annex 08 – Geotècnia

B. afectacions de trànsit

Annex 09 – Estructures

C. Afectacions puntuals de bus

Annex 10 – Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra
Annex 11 – Estructuració de les obres projectades

DOCUMENT Nº 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Annex 12 – Senyalització

Capítol 1. Condicions tècniques generals

Annex 13 – Enllumenat públic

Capítol 2. Condicions de tècniques particulars

Annex 14 – Cursos naturals d’aigua

Capítol 3. Plecs Municipals

Annex 15 – Serveis existents i afectats
DOCUMENT Nº 4. PRESSUPOST

Annex 16 – Elements Urbans
Annex 17 – Expropiacions i disponibilitat de terrenys

Estadística de partides

Annex 18 – Estudi de Seguretat i Salut

Amidaments

Annex 19 – Planificació de les obres

Quadre de preus núm. 1

Annex 20 – Justificació de preus

Quadre de preus núm. 2

Annex 21 – Pressupost pel coneixement de l’Administració

Pressupost

Annex 22 – Programa de Control de Qualitat

Resum de pressupost

Annex 23 – Accessibilitat

Pressupost pel coneixement de l’Administració

Annex 24 – Memòria ambiental
DOCUMENT Nº 5. SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Annex 25 – Reportatge Fotogràfic
Annex 26 – Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició

Memòria ambiental

Annex 27 – Pla de treball d’auscultació topogràfica, geotècnia i medioambiental

Informe d’aplicació de criteris de sostenibilitat

Annex 28 – IMI

Formulari – resum

Annex 29 – Jardineria

Informe relatiu a l’aplicació de sostenibilitat de la fusta

Annex 30 – Informació dels elements descrits en el projecte
Barcelona, març de 2022

DOCUMENT Nº2 . PLÀNOLS
01.INFORMACIÓ
A Situació
B Plànol de conjunt
C Topografia

Félix Belmar López

D Serveis existents

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
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ANNEX 01 – ANTECEDENTS
1.1.- Introducció
Repartits per l’espai públic del seu territori, Barcelona disposa d’un conjunt d’escales mecàniques;
aquestes tenen la finalitat de facilitar i millorar la mobilitat dels vianants. Les escales mecàniques, com
a qualsevol altre mecanisme, tenen una vida útil limitada. En el cas de les escales que ens ocupa,
aquesta vida útil ha arribat al seu fi i la manca de disponibilitat de peces per a realitzar substitucions,
sumades a les continuades averies que pateixen, generen una problemàtica funcional massa
recurrent i per tant, es genera la necessitat de realitzar la renovació de les mateixes.
Al juny de 2021 BIMSA encarrega a la present enginyeria la redacció del projecte executiu
corresponent (codi PR.2021.0147).

Annex 01 – Antecedents
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ANNEX 02 – COMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS
2.1.- Introducció
Per tal de definir el projecte executiu a realitzar, conjuntament amb l’encàrrec, BIMSA ha facilitat una

Així mateix, per tal de poder realitzar un seguiment de la redacció del projecte, BIMSA lliura al

sèrie de documentació tècnica de referència:

projectista un llistat de responsables municipals designats per al present projecte (en endavant,

-

Plec de Condicions Tècniques per a la Redacció de Projectes d’Infraestructures, de abril de

REP’s) per tal de consensuar i definir les propostes i així donar correcte compliment a les noves

2021.

prescripcions generades. A continuació es presenta la llista de REP`S inicials facilitada per BIMSA:

Guia per a l’estructuració i la presentació de la memòria ambiental dels projectes BIMSA, de
març de 2017.(revisió 2020)

-

Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en obres.

-

Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta.

-

Document de criteris per a la redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut i
memòria ambiental de substitució d’escales mecàniques a Barcelona.

-

Manual d’estructuració informàtica de BIMSA, d’abril de 2021

-

Plec de prescripcions tècniques pel manteniment de les escales mecàniques situades a l’espai
públic durant el periode de garantia.
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2.2.- Prescripcions generals

2.3.- Llistat Comunicacions

Per tal de definir les diferents característiques de les actuacions a executar en l’espai públic, a banda dels

En el transcurs de la redacció de projecte s’han realitzat diverses comunicacions per tal de

imputs de definició que s’esdevenen al llarg de l’execució del projecte, es disposa d’una sèrie de

consensuar les diverses solucions tècniques amb els corresponents REP’S, entitats implicades o

prescripcions tècniques municipals associades als diferents capítols de l’obra:

particulars.

-

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT
PÚBLIC AJUNTAMENT DE BARCELONA. De juny de 2013.

Cal tenir en compte però que degut a la tipologia de l’actuació i el temps disponible per a la redacció

PROTECCIÓ D’ELEMENTS VEGETALS DURANT LA REALITZACIÓ DE LES OBRES.

del projecte, no sempre s’executa una reunió específica amb el REP’s ja que en ocasions aquesta no

De març de 2004.

es considera imprescindible per a la definició del projecte o existeixen altres motius aliens per no

PLEC

D’ESPECIFICACIONS

TÈCNIQUES

PER

AL

MANTENIMENT

DE

LA

haver pogut formalitzar aquesta reunió durant la fase de redacció de projecte.

CARTOGRAFIA MUNICIPAL 3D DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. De gener de
2016.

Així mateix, cal tenir en compte també que, avui en dia, moltes de les comunicacions que es realitzen

-

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LES CANALITZACIONS.

són a través de correus electrònics, més o menys formals i que fins i tot, en ocasions, les concrecions

-

PLEC DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE PAVIMENTS. De juny de 2012

es poden arribar a fer a través fins i tot a través de trucades telefòniques.

-

ELEMENTS DE CLAVEGUERAM 2013

-

INSTRUCCIÓ D’ALCALDIA ELEMENTS URBANS

Un cop lliurada la maqueta del projecte, i prèviament al lliurament del document final, es disposarà del

-

NORMATIVA DE COMUNICACIÓ 2012

corresponent informe dels REPS. Aquests informes recolliran una sèrie d’observacions que seran

-

AMBIENTALITZACIÓ DE LES OBRES DE LA CIUTAT DE BARCELONA

incorporades en el projecte definitiu que es licitarà. Associat a aquests informes es generarà un

-

MANUAL DE SENYALITZACIÓ URBANA PER A LA CIUTAT DE BARCELONA. 2017

informe de resposta, el qual serà facilitat a BIMSA de forma paral·lela al projecte. El mateix succeirà

-

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’ESCALES MECÀNIQUES JULIOL 2019

amb l’auditoria externa que es realitzarà sobre el projecte.

-

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL MANTENIMENT DE LES ESCALES
MECÀNIQUES SITUADES A L’ESPAI PÚBLIC DURANT EL PERIODE DE GARANTIA.

S’adjunten a continuació les actes formals realitzades amb els diferents REPS:

Aquests documents queden incorporats a nivell informàtic dintre del capítol 3 del Plec de Condicions del
projecte.
A banda d’aquesta documentació específica de la ciutat de Barcelona, es recull dintre del capítol 1 del
Plec de Condicions de projecte, el llistat de Normativa de referència de caràcter general.
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ACTA DE REUNIÓ 1 DE SEGUIMENT DE PROJECTE

PUNTS TRACTATS:


DATA:

16/06/2021

Es realitza una visita sobre el terreny a l’àmbit de Ciutat Meridiana (Mercat i Zona esportiva,
es repassen els diferents punts:
-

CODI PROJECTE: PR.2021.0141 / PR.2021.0147 / PR.2021.0152
NOM PROJECTE: PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D’ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA
OPERADOR MUNICIPAL: BIMSA

-

PROJECTISTA: Projectes I Direccions d’Obra Pública SCP
Raül de Toro (BIMSA)
ASSISTENTS:

Yusuf Bersabé, Laura Navarro (AT a la Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà)
Félix Belmar (Projectista)
TK Elevators (contracta de manteniment)

-
-

-

Visita prèvia sobre el terreny (Ciutat Meridiana)
ORDRE DEL
DIA:

Conjuntament amb operaris associats a la contracta de manteniment s’obren els
fossars de les escales associades a l’àmbit de Mercat, es realitza presa de dades
geomètriques i s’observen els condicionants bàsics. Es realitza inspecció visual
exterior del tram de zona esportiva.
Es repassa la ubicació dels armaris d’escomesa i armaris de control de les diferents
escales; es concreta que cal plantejar una actualització de l’escomesa i un canvi
dels armaris de controls. Es buscarà que els armaris d’escomesa permetin observar
totes les escales del tram i que els armaris de control estiguin en la part superior a ser
possible. Es concreta que no serà necessari sistema de megafonia i per tant aquest
podrà ser retirat. Les escales hauran de ser reversibles i portar associat un panells
informatius en tots dos costats de l’escala.
Es realitza una primera observació general sobre la ubicació i magnitud de l’arbrat i
possibles condicionants associat al procediment constructiu.
S’observen diferents deterioraments en les xapes de revestiment de les escales i
condicionants d’aquestes a l’hora de desmuntar les escales actuals. Caldrà avaluar
el nivell d’intervenció requerida en cada escala.
Es sol·licita estudiar les possibles solucions constructives per mirar de minimitzar
l’arribada d’aigua d’escorrentia procedent dels parterres situats a tocar de l’edifici
més proper a l’escala 4 del tram de Zona esportiva.




ACTA DE REUNIÓ 2 DE SEGUIMENT DE PROJECTE

PUNTS TRACTATS:


DATA:

12/07/2021

Es repassen els diferents front sobre els que s’està treballant i es concreten els següents
passes a seguir:
-

CODI PROJECTE: PR.2021.0141 / PR.2021.0147 / PR.2021.0152
NOM PROJECTE: PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D’ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA
OPERADOR MUNICIPAL: BIMSA

-

PROJECTISTA: Projectes I Direccions d’Obra Pública SCP
Raül de Toro, Oriol Bonet (BIMSA)
ASSISTENTS:

-

Oriol Such (Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà – Ecologia Urbana)
Félix Belmar (Projectista)

-

-

Reunió llançament
ORDRE DEL
DIA:

-

-

-
-
-

Escomeses elèctriques: s’està estudiant les potències associades a cada un dels
mòduls d’escala. Un cop es disposi d’aquestes potències es determinarà la tipologia
d’armari associat a l’escomesa elèctrica, es definirà número d’escomeses a
plantejar, possible ubicació en planta i s’iniciarà el tràmit amb companyia per a
obtenir el pressupost corresponent.
Escales mecàniques: en base a la informació geomètrica disponible (diferència de
cotes) i en base a presa de dades in situ, s’està elaborant uns plànols generals de les
escales, a partir del qual es podran definir els paràmetres bàsics de les mateixes.
Topografia: s’ha llançat l’execució de l’aixecament topogràfic dels tres àmbits. Tan
bon punt es disposi d’aquesta informació, s’afinarà la definició constructiva de les
escales.
Comunicació escala: per part de Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà es
comunica que és molt probable que no sigui possible realitzar una comunicació via
cable a través de la xarxa d’IMI i que el funcionament hagi de ser amb 4G;
projectista realitzarà la consulta a IMI per a concretar aquest aspecte. Comunica
també que les escales del Carmel ja disposen d’aquesta tecnologia i que és de
recent instal·lació, per la qual cosa serà aprofitable.
Procediment constructiu: s’ha realitzat una visita sobre els àmbits de Ciutat
Meridiana per avaluar els condicionants associats al muntatge de les escales; en
base a aquesta inspecció es realitzarà una proposta de plantejament d’implantació
i muntatge. Aquesta proposta d’implantació haurà de ser coherent amb el marge
d’afectació de l’arbrat; realitzada una primera consulta a Espais Verds, aquest ha
informat que és complicada l’afectació dels elements existents ja que en la seva
majoria són tipuanes de tercera categoria, que consideren ben estructurades i
equilibrades. En paral·lel a la gestió de coordinació amb Espais Verds, serà necessari
acabar de valorar recorreguts i possibles afectacions derivades de les implantacions
i procediments constructius que es plantegin.
Acabats: caldrà avaluar les diferents afectacions a nivell d’acabats (xapes
rovellades, elements singulars deteriorats...). Aquest aspecte buscarà la mínima
intervenció i el mínim cost derivat, plantejant-se per tant, les actuacions purament
imprescindibles.
Elements singulars: caldrà disposar d’un plànol de detall dels elements singulars a
col·locar en els embarcaments de les escales (càmeres, panells informatius,
armaris...). Es col·locarà un armari per escala, a poder ser en la part superior i una
càmera per escala, també en la part superior. Les escales hauran de ser reversibles.
Les prioritats són: actuacions Ciutat Meridiana per davant de Carmel, tot i que la
intenció és anar el màxim de paral·lel possible.
Es prioritza poder tenir un ordre de magnitud econòmic tan bon punt sigui possible
per tal de veure l’encaix amb les previsions existents.
Per part de Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà es sol·licita que es busqui
tecnologia amb fotocèl·lula enlloc de radar ja que el radar agafa molt àmbit i en
ocasions és contraproduent.




ACTA DE REUNIÓ 3 DE SEGUIMENT DE PROJECTE

PUNTS TRACTATS:


DATA:

29/07/2021

Es repassen els diferents front sobre els que s’està treballant i es concreten els següents
passes a seguir:
-

CODI PROJECTE: PR.2021.0141 / PR.2021.0147 / PR.2021.0152
NOM PROJECTE: PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D’ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA
OPERADOR MUNICIPAL: BIMSA
PROJECTISTA: Projectes I Direccions d’Obra Pública SCP

-

Raül de Toro (BIMSA)
ASSISTENTS:

Oriol Such (Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà – Ecologia Urbana)
Félix Belmar (Projectista)
-
-
-
-
Reunió seguiment dels treballs

ORDRE DEL
DIA:

-



Escomeses elèctriques: ja s’han definit les potències associades a cada una de les
escales (tres àmbits). Es fixa la realització de dos escomeses per al tram de Zona
esportiva, amb tres escales per escomesa; per a les altres zones es realitzarà una
única escomesa per zona. En base a les potències resultants es fixa la necessitat
d’un armari de companyia tipus TMF-1; es buscarà la ubicació idònia en planta per
aquests armaris i es tramitarà la sol·licitud d’assessorament amb la companyia
subministradora.
Escales mecàniques: ja s’ha definit un primer esquema de treball de cada una de
les escales dels tres àmbits; es tracta però d’un esquema és a nivell de croquis, sense
l’escala gràfica adequada. En base a la informació topogràfica disponible en dos
dels tres àmbits, s’ajustaran els plànols base i poder disposar de plànols constructius
realistes. Es fixa que el projecte disposarà de plànols de detall de les escales i que
aquests hauran de ser a escala.
Topografia: es disposa de les topografies associades als àmbits de Ciutat Meridiana;
s’estima que en breu es disposi de la informació associada a l’àmbit del Carmel.
Comunicació escala: queda pendent concretar amb IMI la disponibilitat o
possibilitat de connexió via fibra.
Procediment constructiu: es segueix treballant en la definició del sistema de
muntatge i dels condicionants derivats.
Elements singulars: projectista buscarà detall dels diferents elements singulars a
col·locar en els embarcaments de les escales (càmeres, panells informatius,
armaris...) i ubicarà aquests en una planta de detall (1:100); en cas de mancar algun
detall es sol·licitarà al REP.
En la propera reunió s’espera poder disposar ja de la valoració econòmica
aproximada de les escales.




ACTA DE REUNIÓ 4 DE SEGUIMENT DE PROJECTE

PUNTS TRACTATS:


DATA:

29/09/2021

Es realitza una visita sobre el terreny a l’àmbit de Ciutat Meridiana (Mercat i Zona esportiva),
i es repassen diferents punts:
-

CODI PROJECTE: PR.2021.0141 / PR.2021.0147 / PR.2021.0152
NOM PROJECTE: PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D’ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA
OPERADOR MUNICIPAL: BIMSA
PROJECTISTA: Projectes I Direccions d’Obra Pública SCP

-

Raül de Toro (BIMSA)
ASSISTENTS:

Yusuf Bersabé (AT a la Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà)
Félix Belmar (Projectista)

-

TK Elevators (contracta de manteniment)

ORDRE DEL
DIA:

Visita sobre el terreny per avaluar aspectes associats amb el muntatge
(Ciutat Meridiana)

-

Es repassen els diferents elements associats als desembarcaments de les escales. Es
concreta que el millor plantejament d’actuació passaria per col·locar un tòtem i
una columna en cada un dels extrem de les escales. El tòtem superior portaria
integrat el dispositiu associat a la reversibilitat; la columna portaria associada les
càmeres de control (zona superior), els panells led informatius i els elements de
senyalització. Només en el cas d’escales consecutives (escales 17 i 18) es podria
plantejar la no col·locació de les columnes de senyalització i panells informatius.
Un cop fixats els elements específics que han d’anar en cada un dels extrem de les
escales, s’acabarà d’encaixar el replanteig de detall d’aquestes, incloent els
armaris reguladors i els armaris d’escomeses. Ocasionalment, és possible plantejar el
desplaçament d’un punt de llum per tal d’aconseguir un major encaix dels elements
a col·locar.
Es repassa l’emplaçament de les grues associades a tot l’àmbit, el sistema de treball
d’aquestes i les afectacions concretes que generarien sobre l’arbrat existent. Es
concreta que en les escales 14, 15, 17, 18, 19 i 21 les afectacions quedarien limitades
al tall puntual de branques. L’escala 20 no té condicionant a nivell de vegetació.
L’escala 16 té un condicionant molt important ja que branques principals cauen en
la vertical de l’escala, no semblant viable el tall puntual d’aquestes per a realitzar
l’operativitat; a més el fruit associat a aquests arbres (mèlies) condicionen
enormement la funcionalitat de l’escala. Es traslladarà aquestes inquietuds a Espais
Verds per tal de poder avaluar la situació i les alternatives possibles.
Es recorda la necessitat de buscar una solució constructiva a la problemàtica
d’aigua associada a l’escala 19.

ACTA DE REUNIÓ 5 DE SEGUIMENT DE PROJECTE

DATA:

20/10/2021

PUNTS TRACTATS:

Es realitza una visita sobre el terreny a l’àmbit de Ciutat Meridiana (Mercat i Zona esportiva), i
es repassen diferents punts associats a les possibles afectacions d’arbrat:
-

CODI PROJECTE: PR.2021.0141 / PR.2021.0147 / PR.2021.0152
NOM PROJECTE: PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D’ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA
OPERADOR MUNICIPAL: BIMSA

-

PROJECTISTA: Projectes I Direccions d’Obra Pública SCP
Raül de Toro (BIMSA)
ASSISTENTS:

Oriol Such (Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà – Ecologia Urbana)
Yusuf Bersabé (AT a la Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà)
Gemma Rodríguez, Santiago Duarte (Espais Verds)
Félix Belmar (Projectista)

Es realitza un repàs detallat dels diferents arbres que queden a tocar de les escales
mecàniques. S’explica el sistema general de muntatge mitjançant grues i es concreta
un a un, les podes requerides per al muntatge, consensuant i validant aquestes amb
els responsables d’Espais Verds.
Es distingeixen tres tipologies d’afectacions diferents: arbre amb requeriment de poda
de branquillons; arbre amb requeriment de poda de branques rellevants; arbre a
retirar. En base a la revisió realitzada es concreta la necessitat i s’acorda retirar un
arbre (mèlia a l’escala 16), podar 14 arbres amb branques rellevants i podar 8 arbres
només branquillons. Per tal de poder deixar constància de les afectacions previstes i
dels treballs a realitzar en obra consensuades amb Espais Verds, es concreta realitzar
uns plànols de detall (s’adjunten a la present acta) on es marqui de la forma més
realista possible, aquelles branques que tenen previsió d’afectació en fase d’obra i els
treballs a realitzar. Serà necessari que en fase d’obra es realitzi un seguiment de les
actuacions i una gestió detallada per a minimitzar en el possible les afectacions. Les
feines de poda hauran de ser executades per una empresa de jardineria
especialitzada i s’hauran d’executar en l’època adequada (novembre a març).

Es repassen altres aspectes associats al projecte executiu en redacció:
-

ORDRE DEL
DIA:

Visita sobre el terreny per avaluar aspectes associats a possibles afectacions
d’arbrat.

Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà comunica que les escales associades a zona
esportiva es troben actualment connectades via fibra; es concreta revisar la
documentació associada a IMI i concretar-ho, si s’escau, amb el departament
municipal corresponent.

Conforme,

YUSUF BERSABE
ORTEGA
DNI: 46773253Q
2021.11.11 12:12:59 +01'00'

Direcció d’Infraestructures i
Espai Urbà – Ecologia Urbana

Yusuf Bersabé
AT a la Direcció
d’Infraestructures i Espai Urbà

Gemma Rodríguez
Espais Verds

Santiago Duarte
Espais Verds

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

’

-

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

’

-

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures
Municipals

’

-




ACTA DE REUNIÓ 6 DE SEGUIMENT DE PROJECTE

DATA:

PUNTS TRACTATS:

-

09/11/2021

CODI PROJECTE: PR.2021.0141 / PR.2021.0147 / PR.2021.0152
NOM PROJECTE: PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D’ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA
OPERADOR MUNICIPAL: BIMSA
PROJECTISTA: Projectes I Direccions d’Obra Pública SCP

-

Raül de Toro (BIMSA)
ASSISTENTS:

Oriol Such (Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà – Ecologia Urbana)
Yusuf Bersabé (AT a la Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà)

-

Félix Belmar (Projectista)
-
-
-
Resum avanç feines associades a la redacció dels diferents projectes.
ORDRE DEL
DIA:
-

Projectista informa que en els propers dies te previst disposar d’una estimació
econòmica detallada de l’actuació, tan bon punt es disposi d’aquesta es facilitarà
per a la seva valoració. A nivell de detall de pressupost es concreten els següents
punts:
Es fixarà un 5% de despeses indirectes, a aplicar en la totalitat de partides, incloent
aquelles associades a escales.
Es fixarà partida per a aspectes sobrevinguts que es situarà entre el 3% i 5%, segons la
magnitud de cada un dels projectes.
Les actuacions de desviaments provisionals de trànsit es realitzaran detallats per
partides.
Es realitza un repàs general als plànols provisionals de l’àmbit de Mercat; a nivell
general es valida la proposta de detall dels mateixos, comentant alguns aspectes a
ajustar (acotar elements singulars, generar plànol de secció per a veure repercussió
dels diferents armaris, superposar els diferents elements a col·locar en les columnes,
estructurar els plànols d’organització d’obra en base a les fases de la planificació...).
Es concreta realitzar les columnes en inoxidable, cilíndriques i amb la mateixa
dimensió que els tòtems. Es concreta realitzar dos alçades diferents, en funció de les
necessitats de cada situació.
AT a la Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà, sol·licita que les càmeres de vigilància
portin associades unes carcasses antivandàl·liques.
Es repassen les diferents potències i tipologia d’armaris elèctrics associats a les
escomeses elèctriques; s’optaria per una solució d’armari metàl·lic.
Es concreta iniciar tres comunicacions amb els REPs:
Mobilitat, per a concretar necessitat de consensuar aspectes associats a la
planificació de les obres.
Enllumenat, per a comunicar l’abast de la intervenció a nivell de possibles
desplaçaments de lluminàries.
IMI, per a solventar dubtes associats a la possible afectació de la instal·lació existent
en l’àmbit de zona esportiva.
A nivell de planificació, s’estima que la propera setmana es disposarà de la maqueta
associada a Mercat, una setmana després la maqueta associada a Zona Esportiva i
una setmana després l’actuació associada a l’àmbit del Carmel.




ACTA DE REUNIÓ 7 DE SEGUIMENT DE PROJECTE

DATA:

PUNTS TRACTATS:

-

17/11/2021

Es realitza una explicació de l’actuació prevista en els diferents àmbits. Es repassen els
condicionants i possibles solucions associades a cada un dels àmbits:

Ciutat Meridiana - Zona esportiva
CODI PROJECTE: PR.2021.0141 / PR.2021.0147 / PR.2021.0152

-

NOM PROJECTE: PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D’ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA
OPERADOR MUNICIPAL: BIMSA
PROJECTISTA: Projectes I Direccions d’Obra Pública SCP
Jordi Lobo, Antonio Alberto Leciñena (Infraestructures TIC)
ASSISTENTS:

Félix Belmar (Projectista)

Es repassa el detall de la instal·lació existent, es desconeix si el traçat exacte de la
canalització d’IMI, si discorre per àmbits pavimentats, parterres o per les escales
mecàniques. Aquesta aspecte genera una incertesa de possible afectació en el
moment d’executar les obres ja que no queda clar si el cable pot quedar o no
afectat.
Per tal de minimitzar els riscos, i ja que està previst modificar l’armari on actualment es
localitza el router, es considera que la millor opció passaria per col·locar un nou router
a l’alçada de Rasos de Peguera (en la ubicació dels armaris actuals)i derivar línies
noves (UTP fins a 100 metres, fibra si és superior) fins als armaris de control de les
escales, aprofitant les canalitzacions previstes entre escales i aprofitant l’escala per a
salvar el desnivell.
En Rasos de Peguera caldria unir el nou armari amb les dos arquetes existents que hi
ha a tocar del pas de vianants (l’original i l’executada per derivar a les noves escales
properes).
Infraestructures TIC facilitarà detall de l’armari a col·locar, característiques del router i
pressupost del mantenidor per ajustar la instal·lació d’IMI.

Ciutat Meridiana- zona mercat
-

ORDRE DEL
DIA:

Explicació projectes en execució i concreció sobre possibles connexions a la
xarxa IMI.

Infraestructures TIC informa que disposa de xarxa en la vorera contraria a Rasos de
Peguera i que tot i que ha de realitzar una sèrie de comprovacions, es pot plantejar
derivar la xarxa per a connectar les escales d’aquest àmbit.
Per a poder fer aquesta derivació, es planteja aprofitar l’encreuament de calçada
actual associat a la xarxa semafòrica i realitzar nova canalització fins a una de les
parets de pedra properes a l’inici de la primera escala. En aquell punt es col·locaria
un nou armari i un nou router, derivant des d’aquest punt, cablejat fins als dos armaris
de control previstos.
Infraestructures TIC facilitarà detall de l’armari a col·locar, característiques del router i
pressupost del mantenidor per ajustar la instal·lació d’IMI.

Carrer Alguer
-

Es revisa la instal·lació propera i es concreta que aquest àmbit no disposa de xarxa
existent a la zona i per tant, la connexió es realitzarà amb 4G.
Per part d’Infraestructures TIC es sol·licita deixar registre en la part superior i inferior de
les escales i col·locar una canalització en previsió fins als diferents armaris de control.

ANNEX NÚM. 3 TOPOGRAFIA

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.

Codi: PR.2021.0147

ANNEX 03 – TOPOGRAFIA
3.1.- Introducció
Per a la elaboració del present projecte s’ha realitzat una aixecament específic de detall. Aquest
aixecament topogràfic ha estat encarregat directament per BIMSA prèviament al desenvolupament de
projecte.
Com apèndix del present annex s’adjunta la documentació associada a aquest aixecament topogràfic,
el qual ha estat realitzat per l’empresa TOP 20 , amb data agost de 2021.
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Aixecament topogràfic per a la substitució d’escales mecàniques a Barcelona, Av. Rasos de Peguera-Mercat, barri de Ciutat Meridiana, districte de Nou Barris, PR 2021.0147 codi 608.2021.059

3.- Metodologia de treball

MEMÒRIA TOPOGRÀFICA

Existeixen en aquest treball dues fases ben diferenciades:

1.- Introducció

1. Fase de camp
La fase de camp consisteix en la captura de dades sobre el terreny, s'inicia amb la identificació de les

A continuació es reprodueix l’annex topogràfic realitzat per l’execució del present projecte. Aquest s’ha

Bases de la Xarxa Topogràfica Municipal del Ajuntament de Barcelona, en concret en aquest àmbit existeixen

realitzat durant el mes d’agost de 2021 per l’empresa TOP20 Serveis SLP, situada al Passatge Oliveres 8 de

diferents vèrtex de referència que s’han fet servir, son els següents:

Sant Climent de Llobregat, 08849, www.top20topografia.com

2.- Objectiu
L’objectiu del present treball és obtenir un aixecament topogràfic per a la substitució d’escales mecàniques

•

117006

•

117007

Un cop localitzada el vèrtex 117007, la 117006 no es troba ja que s’ha modificat la vorera en la que es

a Barcelona, Av. Rasos de Peguera-Mercat, barri de Ciutat Meridiana, districte de Nou Barris.

trobava. s’ha seleccionat per ubicar el receptor GPS de doble freqüència Leica 1200 com a base fixa, en
aquesta fase i amb un receptor GPS Leica GS14 connectat amb ràdio amb el receptor de ubicat a la bases

Aquest treball es realitza per encàrrec de BIMSA amb domicili al carrer Bolívia, núm105, de Barcelona, amb

abans esmentada, s’ha procedit a assignar coordenades a una nova xarxa de bases de referència que es

número d'expedient PR 2021.0147 codi 608.2021.059.

puguin fer servir per realitzar radiacions amb estació total.
Per la fase de radiació s’ha fet servir unaestació total robotitzada marca Leica model TCRP 1201 amb 1”

La zona a aixecar és la que apareix marcada al croquis adjunt.

de precisió.
Per la realització d’aquest treball s’han capturat més de 1000 punts topogràfics mitjançant radiació des
de les bases establertes.

2. Fase de gabinet
Un cop tenim les dades de camp, la següent fase de treball té lloc al gabinet. Allà, amb els sistemes
informàtics es procedeix a analitzar la representació de les dades obtingudes a camp i a elaborar els plànols
del present treball i generar el model digital sobre el qual s’estudiaran les modificacions del projecte.
En aquesta fase de treball s’ha fet servir l’aplicació MDT v8 a fi de tractar les dades dels diferents aixecaments
que han estat necessaris per poder realitzar el plànol.

Es tracta d’una zona oberta al públic en la que existeixen carrers amb calçades per circulació de vehicles
així com parcs de jocs infantils i zones ajardinades

Topografia 4

Aixecament topogràfic per a la substitució d’escales mecàniques a Barcelona, Av. Rasos de Peguera-Mercat, barri de Ciutat Meridiana, districte de Nou Barris, PR 2021.0147 codi 608.2021.059

4.- Sistema de referència

Pel que fa a precisions, la diferencia de la posició dels punts en el mapa respecte a la seva posició real és
inferior a 4cm en planimetria 6 cm en altimetria.

Bases de l’aixecament

Punt id
c01
c02
c03
c04
c05
c06
c07

Coord. X

Coord. Y (m)

Coord. Z (m)

431382.342
431433.305
431440.557
431412.991
431390.969
431356.432
431341.881

4590316.250
4590312.548
4590345.368
4590316.008
4590358.342
4590385.732
4590347.552

41.875
39.403
39.611
40.861
50.862
59.457
56.893

A continuació s'acompanyen les ressenyes de les bases que s'han implantat amb motiu de la realització del
present treball.
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RESSENYA DE BASE
SISTEMA DE REFERÈNCIA
ETRS89
Descripció: Clau d'acer situat a la vorera nord de l'Avinguda dels
Rasos de Peguera, a l'inici de les escales mecàniques, prop del
semàfor

RESSENYA DE BASE
SISTEMA DE REFERÈNCIA
ETRS89
Descripció: Clau d'acer situat al centre de la Plaça Roja de la Ciutat
Meridiana a la zona pavimentada de color vermellós a la línea
número sis començant a comptar des de l'est de la plaça.

COORDENADES

NOM

X

Y

Z

c01

431382.342

4590316.250

41.875

COORDENADES

NOM

X

Y

Z

c02

431433.305

4590312.548

39.403

SITUACIÓ
SITUACIÓ

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA
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RESSENYA DE BASE
SISTEMA DE REFERÈNCIA
ETRS89
Descripció: Clau d'acer situat a la vorera oest intersecció entre
l'Avinduda de Rasos de Peguera i l'Avinguda de Vallbona, prop del
semàfor de l'Avinguda Rasos de Peguera

RESSENYA DE BASE
SISTEMA DE REFERÈNCIA
ETRS89
Descripció: Clau d'acer situat a la Plaça Roja del a Ciutat
Meridiana, a la rampa pavimentada de color gris al costat d'un piló
de ferro

COORDENADES

NOM

X

Y

Z

c03

431440.557

4590345.368

39.611

COORDENADES

NOM

X

Y

Z

c04

431412.991

4590316.008

40.861

SITUACIÓ

SITUACIÓ

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA
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RESSENYA DE BASE
SISTEMA DE REFERÈNCIA
ETRS89
Descripció: Clau d'acer situat al mig del bosquet entre els dos
trams d'escales mecàniques

RESSENYA DE BASE
SISTEMA DE REFERÈNCIA
ETRS89
Descripció: Clau d'acer situat a la vorera del C/ de Costabona , a
l'inici de la rampa que portaals números 27-83

COORDENADES

NOM

X

Y

Z

c05

431390.969

4590358.342

50.862

COORDENADES

NOM

X

Y

Z

c06

431356.432

4590385.732

59.457

SITUACIÓ

SITUACIÓ

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA
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RESSENYA DE BASE
SISTEMA DE REFERÈNCIA
ETRS89
Descripció: Clau d'acer situat al carrer Costabona a l'alçada de
l'accés al Sorlui Discau

COORDENADES

NOM

X

Y

Z

c07

431341.881

4590347.552

56.893

SITUACIÓ

FOTOGRAFIA
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5.-Llistat de punts observats.

Punt id

A continuació s'acompanya una part del llistat de punts observats en camp.

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Punt id
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

431379.641
431374.075
431380.301
431380.646
431380.733
431381.619
431381.409
431381.517
431381.044
431381.358
431382.294
431382.972
431384.553
431384.872
431385.469
431385.465
431388.826
431392.987
431392.723
431391.606
431389.932
431389.883
431390.282
431386.727
431385.676
431385.438
431380.995
431379.639
431376.060
431376.323
431376.412
431376.268
431380.005
431380.047
431380.468
431380.720
431382.248
431382.256
431382.316
431381.319
431381.213
431382.827
431383.792

4590308.397
4590304.155
4590311.363
4590311.792
4590312.598
4590312.895
4590312.211
4590312.551
4590313.194
4590313.442
4590312.254
4590314.673
4590315.870
4590316.114
4590315.303
4590314.674
4590317.240
4590320.425
4590320.858
4590321.012
4590321.224
4590320.540
4590320.906
4590317.535
4590317.894
4590316.233
4590313.041
4590313.207
4590312.442
4590314.883
4590315.554
4590315.565
4590320.962
4590321.045
4590322.587
4590322.517
4590322.030
4590321.786
4590321.355
4590320.136
4590319.323
4590321.515
4590322.386

42.053
42.493
42.146
42.128
42.144
42.078
42.062
42.063
42.120
42.096
41.845
41.964
41.855
41.836
41.773
41.603
41.372
41.115
41.331
41.404
41.436
41.458
41.437
41.660
41.700
41.802
42.127
42.168
42.320
42.199
42.167
42.166
41.781
41.776
41.716
41.707
41.705
41.702
41.699
41.757
41.789
41.664
41.594

t3
ep
ep
sem
t3
t3
t3
t3
rig
t3
t3
t3
t3
rig
rig
rig
t3
prt i
prt
pape
pape
sv
prt
prt
prt
prt
pav
pav
pav
pav
pav
pav
pav
pav
pav i
pav
fan
ni
ni
pav
pav

Descripció en BDC

Trasdós vorada T3
Enllumenat Públic
Enllumenat Públic
Semàfors
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Rigola
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Rigola
Rigola
Rigola
Trasdós vorada T3
Escocell-Parterre
Escocell-Parterre
Paperera
Paperera
Senyal Vertical
Escocell-Parterre
Escocell-Parterre
Escocell-Parterre
Escocell-Parterre
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Fanal en punt de terreny
Registre No Identificat
Registre No Identificat
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Topografia 10

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

431387.564
431393.560
431392.955
431391.097
431391.992
431394.377
431393.542
431393.842
431390.652
431391.567
431395.273
431396.360
431395.767
431396.702
431396.750
431397.092
431399.422
431399.417
431397.576
431396.014
431396.134
431395.129
431392.315
431387.942
431375.952
431375.776
431372.186
431372.010
431376.754
431378.950
431378.879
431380.545
431378.497
431378.389
431377.148
431377.005
431376.448
431378.006
431381.983
431383.006
431383.847
431384.545
431385.313
431385.204
431386.821
431387.546

4590325.907
4590331.575
4590330.754
4590329.260
4590330.075
4590326.930
4590326.043
4590325.686
4590323.321
4590322.012
4590323.814
4590324.388
4590324.152
4590324.874
4590323.910
4590323.552
4590325.324
4590325.269
4590323.810
4590322.574
4590321.506
4590322.407
4590319.843
4590316.548
4590300.763
4590300.877
4590300.628
4590300.863
4590304.522
4590305.789
4590302.994
4590303.537
4590301.816
4590300.960
4590301.134
4590300.433
4590300.507
4590297.080
4590300.138
4590300.929
4590306.315
4590305.386
4590302.405
4590302.704
4590303.958
4590304.506

41.386
41.103
41.116
41.199
41.157
41.103
41.166
41.174
41.349
41.368
41.220
41.148
41.177
41.130
41.137
40.904
40.840
40.858
40.935
41.014
41.044
41.020
41.191
41.453
42.659
42.520
42.726
42.720
42.305
42.134
42.410
42.318
42.492
42.544
42.595
42.623
42.648
42.746
42.429
42.355
42.058
42.075
42.201
42.178
42.062
42.006

Descripció en BDC

pav
pav
sv
pav i
pav
pav
pav
bust
bust
bust
pav
pav
prt
prt
t3
rig
rig

Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Senyal Vertical
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Bústia
Bústia
Bústia
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Escocell-Parterre
Escocell-Parterre
Trasdós vorada T3
Rigola
Rigola

clv
emb

Tapa Clavegueram
Embornal

t3 i
rot i
rig i
rig
rig
emb
t3
sv
ni
ni
fan
ep
ep
pav i
pav
pav
once
once
pav i
pav
pav
pav

Trasdós vorada T3
Línies de Rotura
Rigola
Rigola
Rigola
Embornal
Trasdós vorada T3
Senyal Vertical
Registre No Identificat
Registre No Identificat
Fanal en punt de terreny
Enllumenat Públic
Enllumenat Públic
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació

Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
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Punt id
190
191
192
193
194
195
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
237

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

431385.268
431384.452
431383.668
431381.614
431385.001
431385.141
431385.446
431385.326
431384.176
431383.870
431383.152
431383.936
431387.097
431387.454
431387.669
431387.348
431388.537
431388.686
431388.847
431390.573
431391.948
431391.467
431394.749
431392.071
431393.560
431394.400
431392.785
431395.193
431395.982
431395.813
431399.342
431400.494
431396.152
431396.057
431394.163
431397.476
431400.739
431404.019
431400.570
431400.283
431400.667
431400.486
431403.450
431404.430
431404.717
431404.654

4590306.943
4590307.056
4590306.657
4590305.363
4590307.961
4590307.787
4590308.017
4590308.178
4590309.801
4590309.548
4590309.401
4590309.997
4590312.419
4590312.678
4590312.435
4590312.208
4590310.632
4590310.493
4590310.922
4590310.112
4590309.939
4590307.537
4590310.024
4590312.577
4590313.753
4590313.627
4590313.518
4590313.660
4590314.253
4590312.893
4590313.576
4590316.489
4590316.193
4590316.403
4590317.804
4590320.026
4590322.825
4590322.514
4590319.579
4590319.637
4590317.853
4590316.492
4590316.755
4590317.543
4590317.257
4590318.171

41.996
42.001
42.054
42.052
41.808
41.959
41.947
41.941
41.916
41.940
41.836
41.792
41.599
41.580
41.724
41.742
41.750
41.760
41.601
41.753
41.750
41.799
41.599
41.589
41.506
41.487
41.520
41.471
41.425
41.484
41.340
41.198
41.339
41.194
41.211
41.041
40.881
40.798
41.112
40.977
41.176
41.198
41.102
41.058
40.944
41.024

ep
ep
t3
rot
rot
t3
t3
pav i
pav
pav
rig
rig
rig
rig
pav i
pav
pav
t3
rot i
prt i
prt
pav i
pav
fan
ni
ni
breg
prt
prt
prt
pav
prt
t3
rot
rig
emb
rig
rot
t3
rot
prt
prt
pav
pav
pav
ep

Descripció en BDC

Punt id

Enllumenat Públic
Enllumenat Públic
Trasdós vorada T3
Línies de Rotura
Línies de Rotura
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Trasdós vorada T3
Línies de Rotura
Escocell-Parterre
Escocell-Parterre
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Fanal en punt de terreny
Registre No Identificat
Registre No Identificat
Boca de Reg
Escocell-Parterre
Escocell-Parterre
Escocell-Parterre
Límit de pavimentació
Escocell-Parterre
Trasdós vorada T3
Línies de Rotura
Rigola
Embornal
Rigola
Línies de Rotura
Trasdós vorada T3
Línies de Rotura
Escocell-Parterre
Escocell-Parterre
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Enllumenat Públic

238
239
240
241
242
243
244
245
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

Topografia 11

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

431404.755
431399.790
431396.052
431395.908
431398.340
431400.106
431394.897
431393.731
431381.359
431381.420
431382.209
431382.328
431382.639
431382.318
431380.693
431381.021
431393.300
431393.546
431390.446
431386.230
431382.830
431382.278
431383.011
431384.888
431386.497
431385.724
431384.934
431386.262
431384.937
431384.837
431385.635
431386.221
431385.488
431386.799
431386.142
431387.053
431387.810
431387.685
431387.624
431386.291
431387.075
431387.362
431388.607
431388.638
431387.509
431388.474

4590318.711
4590326.779
4590327.965
4590327.429
4590329.926
4590331.749
4590328.689
4590329.856
4590323.696
4590323.931
4590323.740
4590323.469
4590323.396
4590322.023
4590322.405
4590323.775
4590331.878
4590331.581
4590328.639
4590324.678
4590321.520
4590321.785
4590324.765
4590325.318
4590325.638
4590329.080
4590330.584
4590330.807
4590330.897
4590330.626
4590330.760
4590330.833
4590333.276
4590332.921
4590336.074
4590336.191
4590336.270
4590336.793
4590336.643
4590336.518
4590339.897
4590341.174
4590341.424
4590340.428
4590341.650
4590345.552

41.002
40.998
41.004
41.011
41.164
41.399
41.043
41.090
41.719
41.713
41.712
41.721
41.721
41.706
41.707
41.708
41.329
41.327
41.718
42.253
42.707
42.703
42.758
42.939
42.551
44.051
44.553
44.555
45.632
45.667
45.244
44.968
46.269
45.928
47.563
47.183
47.180
47.837
47.780
48.310
49.037
49.053
49.179
49.060
49.444
49.941

Descripció en BDC

ep
sv
emb
pav i
pav
pav

Enllumenat Públic
Senyal Vertical
Embornal
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació

eix i
eix
eix
eix
car i
car
car
car
mur i
mur
mur
mur
mur
mur
mur
arb
roc i
arb
pt i
pt
rot i
rot
rot
rot
pt i
arb
pt
pt
pt
arb
pt i
pt
pt
pt
pt
arb
pt
pt

Eix calçada
Eix calçada
Eix calçada
Eix calçada
Carretera Asfaltada
Carretera Asfaltada
Carretera Asfaltada
Carretera Asfaltada
Mur
Mur
Mur
Mur
Mur
Mur
Mur
Arbre aillat
Punts cap de talús Escullera
Arbre aillat
Peu de talús
Peu de talús
Línies de Rotura
Línies de Rotura
Línies de Rotura
Línies de Rotura
Peu de talús
Arbre aillat
Peu de talús
Peu de talús
Peu de talús
Arbre aillat
Peu de talús
Peu de talús
Peu de talús
Peu de talús
Peu de talús
Arbre aillat
Peu de talús
Peu de talús
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Punt id
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

431388.702
431389.422
431385.129
431385.395
431387.018
431385.452
431385.335
431386.302
431386.417
431384.563
431384.755
431381.867
431383.830
431383.384
431382.908
431383.180
431381.363
431380.070
431379.379
431378.650
431387.126
431392.028
431393.594
431380.834
431379.858
431378.497
431377.188
431376.361
431377.992
431380.867
431380.403
431380.708
431381.352
431382.333
431384.535
431386.543
431386.192
431384.276
431383.006
431386.177
431387.663
431389.501
431389.585
431389.692
431389.824
431387.746

4590346.564
4590344.948
4590340.685
4590341.768
4590341.374
4590340.605
4590340.127
4590339.893
4590340.371
4590340.098
4590340.887
4590336.600
4590337.164
4590336.606
4590337.279
4590334.658
4590335.851
4590332.734
4590331.465
4590331.913
4590326.557
4590331.607
4590333.032
4590326.769
4590327.015
4590327.575
4590327.849
4590328.231
4590328.940
4590329.362
4590322.617
4590322.531
4590325.115
4590329.075
4590338.294
4590337.908
4590337.983
4590329.993
4590324.786
4590336.085
4590336.274
4590344.963
4590344.893
4590344.857
4590344.973
4590336.790

49.955
49.910
49.518
49.528
49.534
49.523
49.517
49.529
49.532
49.365
49.412
49.206
49.276
49.219
49.274
48.651
49.176
49.227
49.018
49.001
42.689
43.069
43.455
44.667
45.294
46.509
47.185
48.131
47.749
45.798
42.688
42.691
42.712
45.028
50.494
50.495
50.492
45.786
42.758
48.949
47.761
50.920
50.910
50.910
50.950
48.840

pt
arb
car i
car
car
eix i
eix
eix
eix
roc i
pav i
pav
roc
ni
ni
roc
pav
roc
roc
pav
roc i
roc
roc
roc i
roc
roc
roc
roc
roc
roc
murl i
murl
murl
murl
murl
murl i
murl
murl
murl
murl i
murl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl

Descripció en BDC

Punt id

Peu de talús
Arbre aillat
Carretera Asfaltada
Carretera Asfaltada
Carretera Asfaltada
Eix calçada
Eix calçada
Eix calçada
Eix calçada
Punts cap de talús Escullera
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Punts cap de talús Escullera
Registre No Identificat
Registre No Identificat
Punts cap de talús Escullera
Límit de pavimentació
Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
Límit de pavimentació
Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Topografia 12

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

431387.696
431387.743
431387.814
431387.850
431386.788
431386.859
431386.962
431385.792
431385.871
431385.954
431386.010
431384.882
431384.936
431385.006
431385.113
431387.156
431389.020
431390.547
431391.539
431396.209
431381.527
431380.699
431380.307
431376.220
431377.117

4590336.955
4590336.879
4590336.872
4590336.879
4590332.803
4590332.847
4590332.681
4590328.934
4590328.849
4590328.837
4590328.876
4590325.285
4590325.213
4590325.191
4590325.222
4590331.028
4590336.130
4590339.922
4590338.572
4590344.371
4590327.249
4590323.767
4590322.241
4590315.586
4590316.899

48.210
48.200
48.200
48.210
47.280
46.840
47.350
45.800
45.780
45.790
45.800
43.550
43.550
43.550
43.550
44.569
46.683
48.053
46.787
47.282
44.011
43.985
43.995
44.027
44.011

361

431367.339

4590331.127

52.580 facl i

362

431374.042

4590336.353

52.850 facl

363

431374.755

4590336.905

52.960 facl

364

431374.764

4590336.913

52.960 facl

400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413

431385.611
431386.994
431386.727
431385.338
431385.393
431385.165
431385.329
431385.557
431387.395
431387.791
431387.854
431386.999
431387.382
431387.478

4590360.119
4590359.890
4590358.251
4590358.479
4590358.809
4590358.857
4590359.834
4590359.800
4590359.210
4590358.492
4590359.868
4590359.889
4590359.828
4590360.303

50.887
50.892
50.886
50.889
50.890
50.882
50.879
50.889
50.875
50.877
50.887
50.890
50.894
50.882

Descripció en BDC

arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl

Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z

murl i
murl
murl
murl i
murl

Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Carretera Asfaltada
Carretera Asfaltada
Carretera Asfaltada
Carretera Asfaltada
Eix calçada
Eix calçada
Eix calçada
Eix calçada
Registre No Identificat
Registre No Identificat
Fanal en punt de terreny
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació

car i
car
car
car
eix i
eix
eix
eix
ni
ni
fan
pav i
pav
pav

Aixecament topogràfic per a la substitució d’escales mecàniques a Barcelona, Av. Rasos de Peguera-Mercat, barri de Ciutat Meridiana, districte de Nou Barris, PR 2021.0147 codi 608.2021.059

Punt id
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
455
456
457
458
459
460
461

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

Descripció en BDC

Punt id

431388.150
431388.281
431388.662
431389.984
431390.444
431390.819
431394.502
431394.653
431394.151
431393.194
431390.730
431394.225
431393.781
431393.622
431392.605
431391.661
431388.213
431388.912
431392.382
431393.917
431392.901
431390.749
431390.418
431388.471
431388.802
431388.699
431389.301
431389.677
431390.646
431393.309
431392.294
431394.757
431395.433
431388.311
431387.647
431387.370
431387.087
431386.829
431387.156
431385.467
431385.934
431385.072
431384.980
431384.812
431384.243
431383.997

4590360.709
4590360.628
4590361.042
4590361.769
4590361.595
4590361.486
4590360.418
4590360.220
4590360.593
4590361.900
4590362.112
4590358.743
4590357.179
4590356.764
4590357.990
4590357.493
4590358.033
4590354.221
4590354.190
4590356.620
4590354.574
4590350.449
4590350.466
4590346.959
4590346.769
4590347.537
4590346.586
4590341.327
4590345.376
4590350.891
4590351.367
4590355.986
4590356.155
4590346.674
4590343.981
4590344.031
4590343.087
4590342.085
4590341.993
4590342.101
4590343.126
4590342.139
4590341.728
4590341.552
4590341.645
4590341.172

50.890
50.875
50.899
50.885
50.862
50.858
50.834
50.832
50.827
50.832
50.598
50.826
50.844
50.829
50.848
50.844
50.878
50.547
50.565
50.878
50.651
50.284
50.231
49.935
49.962
49.958
50.515
49.088
49.874
49.901
50.645
50.864
50.120
49.924
49.679
49.652
49.558
49.501
49.523
49.457
49.514
49.431
49.391
49.383
49.392
49.359

pav
elecar
elecar
pav
pav
pav
pav
pav
tc
tc
emb
pav
pav
pav
ap4

Límit de pavimentació
Armari Elèctric
Armari Elèctric
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Telecomunicacions
Telecomunicacions
Embornal
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Registre Aigua Potable 40x40

pav
rig i
rig
rig
pav
pav
rig
fan
roc i
rot i
rot
rot
roc
roc
rot
pav i
pav
elecar
elecar
elecar
pav
pav

Límit de pavimentació
Rigola
Rigola
Rigola
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Rigola
Fanal en punt de terreny
Punts cap de talús Escullera
Línies de Rotura
Línies de Rotura
Línies de Rotura
Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
Línies de Rotura
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Armari Elèctric
Armari Elèctric
Armari Elèctric
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació

pav
pav
bna i
pape
pape

Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Barana
Paperera
Paperera

462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507

Topografia 13

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

431381.864
431378.519
431378.541
431378.869
431377.838
431377.735
431376.331
431375.345
431375.086
431375.159
431374.804
431375.142
431374.438
431375.651
431377.380
431377.687
431377.822
431378.575
431379.408
431379.155
431378.968
431378.615
431380.361
431380.981
431381.398
431383.985
431384.258
431381.774
431382.581
431381.919
431382.354
431381.985
431382.878
431383.379
431384.057
431383.878
431383.603
431383.281
431383.670
431384.331
431385.128
431386.086
431386.586
431385.838
431385.318
431385.041

4590337.097
4590332.064
4590332.197
4590332.868
4590332.879
4590333.007
4590334.621
4590335.760
4590336.349
4590336.417
4590336.892
4590336.423
4590336.452
4590337.590
4590338.919
4590339.168
4590339.837
4590340.428
4590342.366
4590342.689
4590342.697
4590342.190
4590343.496
4590344.340
4590343.263
4590341.215
4590341.608
4590345.589
4590347.146
4590347.460
4590348.646
4590348.895
4590348.966
4590349.776
4590349.255
4590348.751
4590351.445
4590351.644
4590351.321
4590351.077
4590352.568
4590354.053
4590354.901
4590355.262
4590355.084
4590355.499

49.171
48.994
48.966
48.975
48.980
48.972
49.006
49.008
49.009
49.014
49.009
49.018
49.018
49.020
49.016
49.024
49.017
49.137
49.429
49.345
49.603
49.580
49.582
49.638
49.509
49.359
49.391
49.705
49.886
49.921
50.054
49.982
50.087
50.152
50.128
50.059
50.275
50.239
50.212
50.254
50.394
50.617
50.690
50.732
50.677
50.628

pav
pav
bna
emb
pav
pav
pilo
pilo
pav
pav
pav
ni
ni
pav
pav
pav
rig i
pav i
pav
rig
ni
ni
prt i
prt
prt
pape
pape
banc
banc
banc
pav
rig
prt
prt
prt
prt
pav
rig
banc
banc
banc
prt
prt
prt
pav
rig

Descripció en BDC
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Barana
Embornal
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Pilona
Pilona
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Registre No Identificat
Registre No Identificat
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Rigola
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Rigola
Registre No Identificat
Registre No Identificat
Escocell-Parterre
Escocell-Parterre
Escocell-Parterre
Paperera
Paperera
Banc
Banc
Banc
Límit de pavimentació
Rigola
Escocell-Parterre
Escocell-Parterre
Escocell-Parterre
Escocell-Parterre
Límit de pavimentació
Rigola
Banc
Banc
Banc
Escocell-Parterre
Escocell-Parterre
Escocell-Parterre
Límit de pavimentació
Rigola
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Punt id
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

Descripció en BDC

Punt id

431386.201
431386.572
431387.011
431387.069
431386.696
431369.938
431369.406
431369.568
431370.102
431369.621
431368.526
431368.390
431368.255
431369.349
431368.465
431368.729
431369.650
431369.414
431370.060
431369.285
431370.170
431370.468
431370.494
431370.501
431371.429
431371.424
431372.620
431372.544
431371.488
431371.339
431372.436
431373.504
431374.188
431378.384
431379.002
431378.907
431379.635
431383.921
431384.527
431388.647
431390.274
431386.932
431385.972
431383.535
431383.169
431379.992

4590357.921
4590357.851
4590357.777
4590358.146
4590358.247
4590361.515
4590361.604
4590362.578
4590362.489
4590362.900
4590363.081
4590362.275
4590361.446
4590361.263
4590364.027
4590363.922
4590366.994
4590367.074
4590366.424
4590363.624
4590363.506
4590365.370
4590366.431
4590366.642
4590366.403
4590366.400
4590366.125
4590365.431
4590363.205
4590363.117
4590362.840
4590364.539
4590366.072
4590363.139
4590364.822
4590362.975
4590361.595
4590360.838
4590364.256
4590363.257
4590362.333
4590360.583
4590357.970
4590358.408
4590356.583
4590355.228

50.896
50.914
50.893
50.881
50.900
57.921
57.931
57.926
57.919
57.921
57.915
57.922
57.925
57.923
57.825
57.878
57.974
57.931
58.047
58.067
57.215
56.889
56.926
56.948
56.806
56.764
56.469
56.351
57.305
57.309
57.045
55.973
55.834
54.025
53.973
53.800
53.416
51.852
52.308
51.562
51.535
51.528
50.837
51.624
51.601
52.490

rig
pav
pav
pav
pav
eix i
eix
eix
eix
car i
car
car
car
car
pav i
rig i
rig
pav
roc i
roc
roc
roc
roc
elecar
elecar
elecar
elecar

Rigola
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Eix calçada
Eix calçada
Eix calçada
Eix calçada
Carretera Asfaltada
Carretera Asfaltada
Carretera Asfaltada
Carretera Asfaltada
Carretera Asfaltada
Límit de pavimentació
Rigola
Rigola
Límit de pavimentació
Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
Armari Elèctric
Armari Elèctric
Armari Elèctric
Armari Elèctric

pt i
pt

Peu de talús
Peu de talús

rot i

Línies de Rotura

rot

Línies de Rotura

pt
pt

Peu de talús
Peu de talús

554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599

roc i
roc
pt i
pt

Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
Peu de talús
Peu de talús

Topografia 14

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

431378.339
431381.893
431381.877
431381.396
431379.603
431378.767
431378.956
431376.871
431376.261
431376.148
431376.426
431373.981
431372.491
431372.849
431372.297
431369.715
431368.751
431367.966
431367.629
431369.653
431368.871
431370.603
431371.994
431373.389
431374.126
431373.714
431376.506
431378.311
431377.951
431375.696
431375.177
431375.561
431374.818
431378.144
431379.548
431380.319
431376.742
431375.650
431374.787
431376.267
431376.938
431379.276
431378.484
431380.139
431381.753
431382.224

4590354.630
4590358.680
4590358.639
4590357.649
4590359.074
4590358.054
4590358.132
4590359.514
4590357.916
4590357.931
4590359.587
4590358.665
4590360.266
4590357.164
4590355.160
4590355.191
4590354.879
4590355.143
4590352.986
4590353.098
4590351.388
4590349.075
4590347.427
4590345.588
4590347.530
4590349.430
4590350.532
4590351.415
4590352.259
4590351.744
4590352.425
4590352.896
4590353.135
4590354.228
4590352.797
4590351.808
4590350.303
4590348.042
4590343.754
4590341.860
4590341.140
4590343.161
4590345.276
4590348.646
4590348.965
4590350.055

52.870
52.069
52.566
52.215
53.146
53.481
53.352
54.164
54.199
54.226
54.728
55.471
56.635
55.236
54.576
55.131
55.317
55.444
54.537
54.354
53.801
53.047
52.333
52.059
52.345
52.712
52.424
52.185
52.343
52.566
52.700
52.817
53.037
52.806
52.040
51.622
52.340
52.161
51.590
50.179
50.005
50.034
50.307
50.617
50.511
50.235

Descripció en BDC

pt
rot i
rot
pt
arb
arb
pt
pt
rot i
pt
arb
pt

Peu de talús
Línies de Rotura
Línies de Rotura
Peu de talús
Arbre aillat
Arbre aillat
Peu de talús
Peu de talús
Línies de Rotura
Peu de talús
Arbre aillat
Peu de talús

ni
ni
pt i

Registre No Identificat
Registre No Identificat
Peu de talús

pt
pt
pt
pt

Peu de talús
Peu de talús
Peu de talús
Peu de talús

arb
arb
arb

Arbre aillat
Arbre aillat
Arbre aillat

pt
pt
roc i
roc

Peu de talús
Peu de talús
Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera

roc
roc

Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
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Punt id

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641

431386.984
431387.026
431386.966
431383.961
431382.729
431372.966
431372.967
431371.994
431371.855
431373.604
431380.938
431383.631
431386.696
431386.628
431382.466
431382.564
431382.495
431378.904
431378.944
431378.885
431374.331
431374.414
431374.589
431375.209
431375.303
431375.307
431375.435
431375.410
431375.149
431381.096
431380.971
431380.749
431383.698
431383.629
431383.474
431386.070
431386.024
431385.899
431389.784
431389.706
431389.614
431389.514

4590360.274
4590360.238
4590359.902
4590360.424
4590360.648
4590362.341
4590362.342
4590362.509
4590360.796
4590360.499
4590359.253
4590358.768
4590358.239
4590357.875
4590357.647
4590357.778
4590357.940
4590358.246
4590358.374
4590358.539
4590358.555
4590358.596
4590358.743
4590353.079
4590352.926
4590352.713
4590345.115
4590345.338
4590345.408
4590343.629
4590343.718
4590343.692
4590349.096
4590349.182
4590349.223
4590354.612
4590354.688
4590354.762
4590345.187
4590345.244
4590345.256
4590345.180

51.900
51.908
51.908
51.922
52.624
58.294
58.294
58.856
58.844
57.835
53.522
51.939
51.946
51.959
52.170
52.170
52.170
53.560
53.560
53.560
55.830
55.810
56.310
53.610
53.600
53.610
51.780
51.860
51.950
50.120
50.120
50.100
50.690
50.690
50.680
51.060
51.060
51.050
50.600
50.610
50.610
50.600

642

431374.760

4590336.933

50.910 facl i

643

431374.650

4590337.073

50.910 facl

murl i
murl
murl
murl
murl
murl
murl
murl
murl i
murl
murl
murl
murl
murl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl
arbl

Descripció en BDC

Punt id

Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Arbre aillat, no pi sense Z
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser

Topografia 15

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

644

431373.047

4590339.167

50.950 facl

645

431369.562

4590343.645

52.750 facl

646

431367.845

4590345.839

53.140 facl

647

431365.571

4590348.789

54.970 facl

648

431369.687

4590367.420

60.280 facl i

649

431376.161

4590365.561

57.790 facl

650

431378.892

4590364.764

58.470 facl

651

431378.900

4590364.788

57.270 facl i

652

431378.952

4590364.964

57.290 facl

653

431381.286

4590373.511

57.030 facl

654

431394.751

4590363.183

53.470 facl i

655

431394.984

4590363.109

53.490 facl

656

431395.401

4590362.998

53.230 facl

657

431395.373

4590362.873

53.220 facl

658

431394.812

4590360.862

53.040 facl

659

431394.751

4590360.638

53.020 facl

660

431394.606

4590360.301

52.990 facl

661

431394.618

4590360.277

52.990 facl

662

431394.627

4590360.272

52.990 facl

663

431398.810

4590359.041

53.300 facl

664

431401.020

4590358.385

53.500 facl

665

431402.209

4590358.042

53.610 facl

666

431402.129

4590357.756

53.610 facl

701
702
703
704
705
706
707
708

431340.139
431340.956
431338.381
431339.983
431343.362
431341.959
431343.681
431341.334

4590350.478
4590349.395
4590352.279
4590351.146
4590355.420
4590356.813
4590355.008
4590349.308

57.129
57.126
56.935
56.987
57.327
57.283
57.483
56.904

Coord. Z (m) Codi

t3 i
pav i
rig i
rig
rig
rig
pav
prt i

Descripció en BDC
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Trasdós vorada T3
Límit de pavimentació
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Límit de pavimentació
Escocell-Parterre

Aixecament topogràfic per a la substitució d’escales mecàniques a Barcelona, Av. Rasos de Peguera-Mercat, barri de Ciutat Meridiana, districte de Nou Barris, PR 2021.0147 codi 608.2021.059

Punt id
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

Descripció en BDC

Punt id

431342.718
431345.441
431345.355
431345.451
431346.774
431346.941
431345.986
431346.643
431346.322
431345.660
431343.613
431343.328
431347.861
431349.518
431348.652
431350.366
431349.284
431352.134
431351.679
431350.788
431351.774
431351.824
431355.336
431354.476
431354.056
431354.346
431355.856
431355.967
431356.396
431356.220
431356.574
431357.207
431358.097
431359.867
431359.137
431356.057
431354.832
431356.252
431354.802
431352.026
431352.058
431351.574
431351.421
431352.223
431352.303
431353.015

4590350.969
4590354.377
4590354.934
4590355.280
4590356.522
4590356.289
4590357.578
4590358.983
4590361.485
4590360.463
4590361.262
4590362.942
4590362.934
4590364.352
4590360.930
4590362.480
4590360.847
4590363.286
4590363.797
4590364.761
4590358.586
4590358.260
4590359.731
4590360.607
4590360.175
4590359.625
4590360.301
4590360.305
4590360.524
4590359.621
4590360.257
4590360.744
4590361.458
4590362.841
4590363.285
4590360.951
4590362.367
4590364.104
4590364.475
4590365.013
4590365.838
4590365.455
4590365.985
4590366.765
4590366.116
4590365.403

57.069
57.375
57.571
57.595
57.703
57.621
57.689
57.627
57.692
57.606
57.580
57.643
57.827
57.973
57.784
57.930
57.978
58.183
58.200
58.192
58.043
57.696
57.680
58.234
58.181
58.182
58.228
58.232
58.208
57.618
58.171
58.167
58.171
58.156
58.203
58.221
58.249
58.311
58.309
58.219
58.227
58.216
58.074
58.116
58.237
58.266

prt
prt
pav
sv
pav
prt
t3
rig
rig
emb
clv
emb
rig
rig
rig
rig
t3
t3
t3
t3
pav
prt
prt

Escocell-Parterre
Escocell-Parterre
Límit de pavimentació
Senyal Vertical
Límit de pavimentació
Escocell-Parterre
Trasdós vorada T3
Rigola
Rigola
Embornal
Tapa Clavegueram
Embornal
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Límit de pavimentació
Escocell-Parterre
Escocell-Parterre

banc
banc
banc
pav
pav
prt
pav
pav
pav
pav

Banc
Banc
Banc
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Escocell-Parterre
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació

ppjj
ppjj
t3
rig
rig
t3
t3

Registre de parcs i jardins
Registre de parcs i jardins
Trasdós vorada T3
Rigola
Rigola
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3

755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800

Topografia 16

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

Descripció en BDC

431353.291
431353.675
431354.750
431354.636
431356.112
431356.392
431355.675
431355.743
431356.155
431355.948
431357.670
431358.573
431359.827
431356.166
431356.397
431356.073
431356.197
431355.929
431356.324
431358.082
431358.314
431359.399
431356.974
431356.824
431357.151
431356.791
431359.179
431359.505
431359.233
431358.952
431357.560
431358.562
431359.833
431360.878
431361.797
431362.568
431363.252
431363.734
431363.247
431363.705
431364.030
431359.477
431358.038
431357.621
431358.430
431359.100

4590365.688
4590365.861
4590366.945
4590367.021
4590368.526
4590368.802
4590369.512
4590369.178
4590368.789
4590368.132
4590367.113
4590365.333
4590362.983
4590369.156
4590368.807
4590369.977
4590370.194
4590370.701
4590370.042
4590369.822
4590372.371
4590371.497
4590370.683
4590370.764
4590371.027
4590370.845
4590371.120
4590371.288
4590370.948
4590370.918
4590371.620
4590372.854
4590374.779
4590376.729
4590378.824
4590380.896
4590383.060
4590385.050
4590383.062
4590385.066
4590382.828
4590373.716
4590372.545
4590372.857
4590367.821
4590368.615

58.268
58.294
58.374
58.360
58.457
58.483
58.472
58.466
58.473
58.448
58.460
58.336
58.168
58.489
58.492
58.529
58.552
58.403
58.550
58.610
58.726
58.750
58.598
58.598
58.619
58.600
58.718
58.743
58.710
58.702
58.664
58.764
58.894
59.012
59.138
59.251
59.367
59.479
59.367
59.493
59.380
58.830
58.717
58.576
58.524
58.604

t3
pilo
pilo
t3
t3
t3
t3
pape
pape
pilo

Trasdós vorada T3
Pilona
Pilona
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Paperera
Paperera
Pilona

ni

Registre No Identificat

ni
t3
rig
pilo
ni
ni
ni
ni
gas
ni
ni
ni
ni
ni
ni
pilo
pilo
pilo
pilo
pilo
pilo
pilo
pilo
pilo
pilo
gas
gas
t3
rig
pav i
pav

Registre No Identificat
Trasdós vorada T3
Rigola
Pilona
Registre No Identificat
Registre No Identificat
Registre No Identificat
Registre No Identificat
Registre Gas
Registre No Identificat
Registre No Identificat
Registre No Identificat
Registre No Identificat
Registre No Identificat
Registre No Identificat
Pilona
Pilona
Pilona
Pilona
Pilona
Pilona
Pilona
Pilona
Pilona
Pilona
Registre Gas
Registre Gas
Trasdós vorada T3
Rigola
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació

Aixecament topogràfic per a la substitució d’escales mecàniques a Barcelona, Av. Rasos de Peguera-Mercat, barri de Ciutat Meridiana, districte de Nou Barris, PR 2021.0147 codi 608.2021.059

Punt id
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

Descripció en BDC

Punt id

431359.088
431361.168
431361.291
431361.339
431363.361
431363.291
431364.380
431359.296
431358.964
431360.591
431361.078
431359.135
431361.287
431361.701
431358.563
431358.114
431362.104
431361.727
431365.216
431365.739
431366.133
431366.779
431362.678
431362.667
431362.211
431362.798
431363.205
431363.523
431363.142
431365.066
431365.413
431361.616
431358.730
431360.099
431358.445
431359.738
431359.380
431360.011
431358.989
431358.882
431357.667
431356.495
431358.302
431357.581
431359.097
431358.313

4590368.419
4590371.392
4590371.470
4590371.422
4590374.842
4590374.885
4590377.372
4590374.427
4590374.873
4590378.070
4590377.843
4590378.736
4590379.027
4590380.020
4590381.612
4590380.433
4590380.454
4590380.930
4590379.417
4590380.801
4590382.398
4590384.736
4590382.119
4590382.124
4590382.387
4590384.629
4590384.101
4590385.423
4590386.043
4590385.560
4590384.912
4590385.368
4590387.262
4590386.895
4590386.785
4590386.449
4590384.903
4590385.317
4590384.999
4590384.622
4590384.674
4590381.348
4590382.653
4590380.765
4590382.140
4590385.944

58.753
58.807
58.830
58.828
59.006
59.009
59.141
58.844
58.718
58.916
59.057
58.930
58.954
59.023
59.050
58.979
59.220
59.090
59.273
59.334
59.423
59.565
59.303
59.303
59.168
59.288
59.422
59.501
59.372
59.400
59.540
59.331
59.371
59.354
59.496
59.477
59.397
59.262
59.399
59.375
59.385
59.187
59.264
59.161
59.101
59.458

bna
pav
pav
bna
bna
pav
pav
t3
rig
rig
t3
clv
emb
emb
emb
emb
t3
rig
pav
bna
pav
pav
t3
t3
rig
rig
t3
t3
rig
rig
t3

Barana
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Barana
Barana
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Trasdós vorada T3
Rigola
Rigola
Trasdós vorada T3
Tapa Clavegueram
Embornal
Embornal
Embornal
Embornal
Trasdós vorada T3
Rigola
Límit de pavimentació
Barana
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Rigola
Rigola
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Rigola
Rigola
Trasdós vorada T3

rig i
rig i
t3 i
t3
t3
rig
t3
t3

Rigola
Rigola
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Rigola
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3

t3
t3
rig

Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Rigola

848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893

Topografia 17

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

Descripció en BDC

431358.197
431357.247
431356.344
431356.147
431356.501
431357.031
431356.447
431355.618
431354.785
431355.237
431356.029
431354.570
431354.379
431354.038
431352.908
431352.179
431352.950
431351.841
431351.826
431352.196
431353.002
431353.552
431353.280
431352.408
431350.835
431349.159
431350.506
431350.888
431349.879
431349.110
431348.821
431349.530
431351.237
431350.211
431348.843
431349.534
431348.218
431348.181
431348.535
431348.599
431346.933
431346.886
431347.015
431346.112
431343.921
431344.247

4590379.810
4590377.695
4590377.956
4590377.593
4590377.413
4590377.256
4590377.328
4590376.016
4590374.805
4590374.486
4590373.937
4590372.016
4590373.299
4590373.705
4590372.241
4590372.939
4590371.527
4590372.821
4590373.655
4590374.089
4590374.143
4590378.409
4590377.928
4590376.613
4590374.679
4590372.867
4590371.241
4590371.761
4590370.700
4590369.829
4590369.540
4590368.853
4590369.824
4590368.763
4590369.531
4590368.849
4590367.664
4590366.928
4590368.088
4590368.918
4590369.121
4590368.396
4590369.145
4590370.023
4590368.062
4590366.706

58.947
58.792
58.975
58.951
58.923
58.750
58.923
58.805
58.712
58.547
58.571
58.431
58.461
58.636
58.508
58.537
58.335
58.523
58.560
58.597
58.615
58.945
58.902
58.759
58.589
58.461
58.400
58.451
58.372
58.305
58.290
58.259
58.212
58.147
58.291
58.270
58.198
58.024
58.226
58.254
58.203
58.018
58.214
58.236
58.085
58.000

rig
rig
t3
t3
t3
rig
pilo
pilo
pilo
rig

Rigola
Rigola
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Rigola
Pilona
Pilona
Pilona
Rigola

rig
t3
t3
t3
rig
ni
ni
ppjj
ppjj
pav i
pav
pav i
pav
pav
t3
pilo
pilo
t3
t3
t3
rig
rig
t3
t3
t3
rig
ppjj
ppjj
t3
rig
sv
pav
pav
t3

Rigola
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Rigola
Registre No Identificat
Registre No Identificat
Registre de parcs i jardins
Registre de parcs i jardins
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Trasdós vorada T3
Pilona
Pilona
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Rigola
Rigola
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Rigola
Registre de parcs i jardins
Registre de parcs i jardins
Trasdós vorada T3
Rigola
Senyal Vertical
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Trasdós vorada T3
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Punt id
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
931
932
934
935
936
937
938
939
940
941

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

Descripció en BDC

Punt id

431343.565
431343.104
431342.303
431342.710
431342.702
431343.234
431342.206
431341.143
431342.804
431341.714
431342.782
431343.120
431345.507
431344.105
431342.214
431340.756
431340.448
431335.185
431336.120
431333.842
431332.903
431334.093
431337.512
431337.974
431336.480
431335.231
431333.567
431330.045
431329.158
431333.790
431332.693
431334.080
431342.064
431342.174
431341.927
431343.001
431342.856
431343.798
431343.559
431346.490
431348.938
431352.884
431354.424
431354.298
431354.658
431355.070

4590367.155
4590366.315
4590366.340
4590366.987
4590366.961
4590367.045
4590366.799
4590367.498
4590366.769
4590365.807
4590365.392
4590365.004
4590364.521
4590363.265
4590361.403
4590363.425
4590364.553
4590358.580
4590358.067
4590354.993
4590355.567
4590354.486
4590355.816
4590354.615
4590352.148
4590352.644
4590353.655
4590349.223
4590349.751
4590350.555
4590348.785
4590348.644
4590358.380
4590360.600
4590361.079
4590358.022
4590350.506
4590350.640
4590350.122
4590352.029
4590354.718
4590355.554
4590356.830
4590356.696
4590356.413
4590354.976

58.033
57.944
57.926
57.986
57.985
58.012
57.960
57.967
57.985
57.875
57.887
57.732
57.805
57.704
57.541
57.712
57.772
57.322
57.309
57.067
57.091
56.896
57.075
57.043
56.885
56.850
56.841
56.663
56.698
56.687
56.543
56.608
57.378
57.500
57.516
57.383
56.986
56.991
56.960
57.117
57.372
57.012
57.204
57.126
56.848
56.422

fan
ep
ep
pav
elecar
elecar
elecar
elecar
pav i
pav
t3
rig
rig
rig
rig
t3
pav
pav
t3
t3
pav
rig
rig

Fanal en punt de terreny
Enllumenat Públic
Enllumenat Públic
Límit de pavimentació
Armari Elèctric
Armari Elèctric
Armari Elèctric
Armari Elèctric
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Trasdós vorada T3
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Trasdós vorada T3
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Trasdós vorada T3
Trasdós vorada T3
Límit de pavimentació
Rigola
Rigola

rig
rig
t3
pav
rig
rig

Rigola
Rigola
Trasdós vorada T3
Límit de pavimentació
Rigola
Rigola

rig i
rig
ni
ni

Rigola
Rigola
Registre No Identificat
Registre No Identificat

arb
arb
arb

Arbre aillat
Arbre aillat
Arbre aillat

942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
983
984
985
986
987
988
989

Topografia 18

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

431357.510
431356.398
431360.176
431360.683
431360.618
431360.806
431357.532
431353.818
431353.791
431350.568
431350.083
431346.142
431345.768
431342.008
431342.467
431344.149
431346.990
431350.128
431354.744
431358.192
431361.454
431359.464
431358.920
431356.646
431359.841
431361.745
431361.642
431362.849
431361.283
431364.608
431367.328
431367.431
431364.019
431364.264
431364.269
431365.404
431364.036
431365.565
431367.360
431368.770
431367.766
431366.295
431367.011
431364.782
431364.306
431363.525

4590355.737
4590359.579
4590354.606
4590354.067
4590353.511
4590352.597
4590352.250
4590349.581
4590348.484
4590347.440
4590348.880
4590348.783
4590347.496
4590349.034
4590349.832
4590346.202
4590342.543
4590344.187
4590343.547
4590345.535
4590348.776
4590349.043
4590350.050
4590349.391
4590351.207
4590351.565
4590348.689
4590352.186
4590354.233
4590356.749
4590353.314
4590352.859
4590350.748
4590350.445
4590350.428
4590348.972
4590350.751
4590351.931
4590353.265
4590354.625
4590353.605
4590355.224
4590355.668
4590357.874
4590357.483
4590358.367

56.165
57.626
55.358
55.226
55.159
55.158
55.302
55.586
55.562
55.941
56.028
56.420
56.417
56.752
56.744
56.338
55.719
55.474
55.064
55.056
55.148
55.191
55.298
55.417
55.250
55.209
55.030
55.030
55.034
55.056
55.016
54.942
55.017
55.013
55.017
55.015
55.013
55.017
55.017
55.302
55.332
55.694
55.573
56.287
56.008
56.567

Descripció en BDC

pt i
pt
ni
ni

Peu de talús
Peu de talús
Registre No Identificat
Registre No Identificat

fan

Fanal en punt de terreny

pav i
pav
pav
pav
pav
pav
pav
pav
pav i
pav
rig i
rig
rig
roc i
roc
roc

Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Rigola
Rigola
Rigola
Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera

roc
roc

Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
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Punt id
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

431364.002
431362.211
431360.851
431360.644
431360.769
431363.290
431364.011
431363.904
431364.034
431366.413
431367.539
431367.493
431368.571
431368.445
431368.724
431368.243
431369.713
431369.685
431370.150
431369.788
431369.592
431370.119
431370.233
431370.840
431359.931
431359.895
431360.155
431360.232
431366.861
431368.223
431366.904
431367.177
431365.406
431364.122
431360.888
431360.295
431362.148
431361.756
431362.519
431361.548
431358.623
431358.656
431362.462
431362.255
431362.850
431363.220

4590358.830
4590360.164
4590362.006
4590362.291
4590362.336
4590361.819
4590360.475
4590360.266
4590359.761
4590360.393
4590361.151
4590360.064
4590359.567
4590359.199
4590358.903
4590359.866
4590360.690
4590360.180
4590360.677
4590360.667
4590358.777
4590359.985
4590360.599
4590360.513
4590362.947
4590362.854
4590362.470
4590362.880
4590361.704
4590361.430
4590361.716
4590363.374
4590363.254
4590362.213
4590362.807
4590362.925
4590362.982
4590364.352
4590365.494
4590366.646
4590367.505
4590367.520
4590369.442
4590368.659
4590367.042
4590367.122

56.675
57.438
57.723
58.115
57.807
57.803
57.633
57.562
57.466
57.558
57.685
57.533
57.512
57.460
57.230
57.532
57.606
57.605
58.353
58.366
57.304
57.364
57.438
57.376
58.397
58.390
58.377
58.388
58.576
57.923
57.932
57.830
57.912
57.999
58.128
58.154
58.064
58.081
58.038
58.061
58.398
58.397
57.990
58.016
58.024
58.009

Descripció en BDC

Punt id

roc
roc
roc

Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera
Punts cap de talús Escullera

arb
arb
arb

Arbre aillat
Arbre aillat
Arbre aillat

arb
arb
arb

Arbre aillat
Arbre aillat
Arbre aillat

mur i
mur
mur

Mur
Mur
Mur

mur i
mur
mur
mur
mur
pav i
pav

Mur
Mur
Mur
Mur
Mur
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació

pav
pav
pav

Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació

pav i
pav

Límit de pavimentació
Límit de pavimentació

ni

Registre No Identificat
Topografia 19

1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

431364.236
431364.619
431363.644
431363.236
431362.493
431363.019
431365.128
431364.600
431365.949
431365.498
431368.158
431368.798
431368.405
431367.527
431368.537
431369.140
431368.790
431368.132
431369.407
431370.186
431369.595
431369.577
431370.359
431370.412
431369.750
431370.012
431369.468
431369.761
431370.108
431370.869
431370.238
431370.921
431371.926
431372.953
431374.206
431372.684
431370.021
431367.808
431366.984
431365.928
431366.226
431365.888
431365.551
431364.534
431364.781
431364.534

4590367.250
4590366.623
4590365.068
4590364.714
4590364.338
4590365.031
4590366.524
4590367.326
4590366.671
4590368.598
4590367.816
4590367.646
4590364.189
4590363.573
4590364.641
4590366.560
4590368.149
4590369.659
4590367.743
4590370.451
4590370.658
4590370.741
4590373.641
4590373.957
4590374.167
4590373.791
4590374.395
4590374.239
4590375.095
4590374.917
4590376.078
4590375.980
4590379.226
4590380.212
4590384.517
4590384.513
4590381.264
4590378.830
4590377.797
4590374.310
4590373.633
4590372.586
4590372.752
4590371.559
4590371.252
4590371.057

57.988
57.980
58.007
58.016
58.049
58.016
57.978
57.987
57.961
57.970
57.956
57.956
57.814
57.840
57.826
57.906
57.944
57.901
57.956
57.969
57.944
57.929
57.906
57.899
57.890
57.882
57.864
57.896
58.071
58.226
57.899
57.939
57.961
57.984
58.053
57.941
57.843
57.751
57.747
57.733
57.744
57.745
57.763
57.760
57.768
57.777

Descripció en BDC

ni
ni
ni
ni
ni
breg
ap3
ap3
apc
pav
pav
pav
emb
fan
elecar
elecar
tc
tc
pav i
pav
pav
pav
pav
pav
pav
gas
ap4
fac i
casa
casa
fac
fac
fac
fac i
fac

Registre No Identificat
Registre No Identificat
Registre No Identificat
Registre No Identificat
Registre No Identificat
Boca de Reg
Registre Aigua Potable 30x30
Registre Aigua Potable 30x30
Tapa Aigua Potable_circular
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Embornal
Fanal en punt de terreny
Armari Elèctric
Armari Elèctric
Telecomunicacions
Telecomunicacions
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Registre Gas
Registre Aigua Potable 40x40
Línia de Façana
Casa
Casa
Línia de Façana
Línia de Façana
Línia de Façana
Línia de Façana
Línia de Façana

pav i
pt i
pt
pav
pav
pt
pt
pav
emb

Límit de pavimentació
Peu de talús
Peu de talús
Límit de pavimentació
Límit de pavimentació
Peu de talús
Peu de talús
Límit de pavimentació
Embornal
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Punt id

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117

431364.314
431364.032
431362.791
431363.071
431359.087
431358.455
431358.642
431362.441
431365.460
431365.771
431366.470
431360.156
431360.645
431365.904
431367.580
431367.520
431369.364
431371.291
431367.940
431367.889
431368.699
431369.076
431367.578
431369.788
431369.533
431369.880
431339.304
431341.646
431358.491
431359.346
431360.884
431362.662
431364.617
431364.593
431363.056
431361.252

4590370.766
4590371.123
4590369.754
4590369.302
4590368.599
4590367.823
4590367.515
4590369.441
4590372.713
4590373.813
4590376.228
4590362.472
4590362.385
4590361.443
4590361.150
4590361.170
4590360.838
4590360.498
4590363.588
4590363.256
4590363.100
4590363.032
4590361.534
4590360.698
4590358.075
4590358.040
4590358.016
4590360.759
4590357.788
4590356.693
4590357.856
4590359.231
4590356.705
4590356.747
4590355.564
4590354.172

57.786
57.770
57.945
57.974
58.758
58.750
58.748
58.638
58.517
58.511
58.546
58.370
58.380
58.540
58.600
58.940
58.890
58.870
58.930
58.920
58.910
58.900
58.930
58.360
56.910
56.890
57.256
57.490
56.595
56.591
56.576
56.580
55.063
55.060
55.042
55.035

1118

431369.620

4590367.934

59.490 facl i

1119

431370.324

4590370.475

59.450 facl

1120

431369.824

4590370.624

59.450 facl

1121

431369.677

4590370.674

59.440 facl

1122

431369.655

4590370.731

59.450 facl

1123

431369.876

4590371.521

59.460 facl

pav
pt
pt
pav
mur i
mur
mur
mur
mur
mur
mur
murl i
murl
murl
murl
murl
murl
murl
murl i
murl
murl
murl
murl i
murl i
murl
murl
rig
rig
rig i
rig
rig
rig
rig i
rig i
rig
rig

Descripció en BDC

Punt id

Límit de pavimentació
Peu de talús
Peu de talús
Límit de pavimentació
Mur
Mur
Mur
Mur
Mur
Mur
Mur
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Mur Láser
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Topografia 20

Coord. X (m)

Coord. Y (m)

Coord. Z (m) Codi

rig
clv
t3 i
emb

Descripció en BDC
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Punt de Façana capturat amb
làser
Rigola
Tapa Clavegueram
Trasdós vorada T3
Embornal

1124

431370.360

4590373.225

59.480 facl

1125

431372.012

4590379.011

59.540 facl

1126

431373.326

4590380.791

59.390 facl i

1127

431373.666

4590381.989

59.410 facl

1128

431365.469

4590348.778

55.940 facl i

1129

431365.168

4590348.546

55.980 facl

1130

431359.420

4590344.079

55.170 facl i

1131

431356.688

4590341.949

55.560 facl

1499
1500
1501
1502
1503
1504
1506
1507

431376.383
431378.003
431376.232
431377.086
431377.211
431375.840
431372.901
431370.718

4590307.738
4590307.693
4590308.264
4590308.652
4590309.926
4590311.563
4590305.069
4590307.481

42.255
42.170
42.410
42.189
42.351
42.356
42.551
42.774

pav
rig i
pav i

Límit de pavimentació
Rigola
Límit de pavimentació
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6.- Certificat de calibració

7. Fotografies realitzades

A continuació s’acompanya el certificat de calibració vigent de l’equip emprat:

A continuació s'acompanyen algunes de les fotografies realitzades durant la realització de les tasques de camp
d’aquest treball.

Fotografia 1:vista escala mecànica 1 des de Avda de Rasos de Peguera

Fotografia 2 vista de l’escala mecànica 1 des de dalt i detall dels reforços del mur

Topografia 21
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Fotografia 5 Plataforma entrega escala mecànica 1 e inici escala mecànica 2
Fotografia 3 Escala mecànica 2, inici

Fotografia 4 Plataforma entrega escala mecànica 1 e inici escala mecànica 2
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Fotografia 6 Escales tram superior

Fotografia 7 parterre al costat Escala mecànica 2
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Fotografia 8 Calçada Carrer de Costabona
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8. Plànols Resultants
A continuació s'acompanyen els plànols resultants d'aquest treball.
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BLOC ESCALA MECANICA

BARCELONA

PLANTA GENERAL
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ANNEX NÚM. 4 TRAÇAT
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ANNEX 04 – TRAÇAT, REPLANTEJAMENT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
4.1.- Introducció
L’actuació plantejada es situa entre l’avinguda de Rasos de Peguera i el carrer de Costa bona, amb
una superfície d’actuació d’uns 120m2, repartits en 2 trams d’escales.
La solució adoptada es la substitució de les escales existents. Aquesta actuació pràcticament no
modifica la geometria actual ja que es tracta de la substitució de les escales dins del seu mateix
espai, sense afectació de l’estructura de suport.
Les escales d’aquest àmbit s’han definit, seguint la nomenclatura actual de les mateixes, sent l’escala
14 la situada en el tram inferior (més proper a Rasos de Peguera) i la 15, la situada en el tram
superior (la situada a tocar de Costa Bona).
L’escala 14 salva un desnivell de 7,82 m, en una longitud de 19,5 m.
L’escala 15 salva un desnivell de 7,00 m, en una longitud de 18,35 m.
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ANNEX NÚM. 5 MOVIMENT DE TERRES
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ANNEX 05 – ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
5.1.- Introducció
L’actuació a realitzar és bàsicament superficial, i per tant, els enderrocs i moviments de terres estan
condicionats per aquest plantejament. Degut a aquest caràcter superficial i ja que no està previst
realitzar noves estructures, no s’ha considerat necessari realitzar un estudi geotècnic.
5.2.- Enderrocs
A nivell d’enderrocs, està previst la retirada de tots els elements associats a l’escala mecànica actual,
incloent aquestes. Així mateix, també serà necessari realitzar una sèrie d’enderrocs de paviments per
tal de permetre l’execució de les diferents rases associades a les canalitzacions previstes.
Als plànols del projecte es detallen les actuacions d’enderrocs a executar i en el pressupost de
projecte es detallen els amidaments resultants.
5.3.- Moviments de terres
A nivell de moviments de terres, les actuacions també són mínimes, recollint-se únicament les
actuacions associades a les rases de les diverses canalitzacions previstes. Els amidaments dels
diferents moviment de terres associats a les rases de serveis s’han extret de la cubicació resultant de
multiplicar la longitud en planta del servei en qüestió per l’amplada de la rasa (tenint en compte els
talussos constructius necessaris) i per la profunditat de la rasa. Aquests amidaments queden reflectits
als amidaments del pressupost del present projecte. Per als reblerts de rases s’utilitzarà, degut a la
manca d’espai per a realitzar acopis, material 100% de préstec. Els materials extrets no aprofitables
seran portats a l’abocador de residus autoritzats, abonant el corresponent cànon.
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ANNEX NÚM. 6 FERMS I PAVIMENTS
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ANNEX 06 – FERMS I PAVIMENTS
6.1.- Introducció
A nivell de paviments, les úniques actuacions previstes van associades a la reposició dels mateixos,
un cop finalitzades les diferents rases previstes. Per a la realització d’aquestes reposicions, es
planteja la possibilitat de mirar d’aprofitar al màxim la peça actual, realitzant una tasca de recuperació
en obra durant el procés d’enderroc. En cas de no poder aprofitar-se tot el material existent, serà
necessari realitzar aportacions de llambordes noves; en aquest cas es buscarà que aquestes peces
noves peces siguin el més semblant possible a les actuals i, en tot cas, que es concentrin les
reposicions per zones. Les llambordes actuals son de 20x10 cm i gruix sense determinar. La reposició
del paviment, en aquelles zones de rases, es planteja amb llamborda reutilitzada o llamborda
ceràmica 20x10x8 nova, colꞏlocada sobre un llit de morter M-10 i una base de formigó HM-20 de 15
cm de gruix, realitzant un cert solapament sobre la rasa actual i mantenint l’especejament de peces
actual.
Ja que es tracta merament d’una reposició d’escales i paviments actuals, no es genera modificació
conceptual de l’ús, no plantejant-se incorporacions de nous paviments, encaminaments o elements
similars.

Annex 06 – Ferms i paviments
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ANNEX NÚM. 7 DRENATGE
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ANNEX 07 – XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE

7.1.- Situació actual
En l’àmbit del carrer Rasos de Peguera, la xarxa de clavegueram actual discorre sota calçada mitjançant un
colꞏlector D600A. En l’entorn de les escales, trobem un D400A. Aquest colꞏlector D400A, es connecta al
colꞏlector D600A que transcorre per l’avinguda de Rasos de Peguera. La profunditat mitja del colꞏlector
existent és d’un metre i mig. Superficialment localitzem diversos elements de recollida d’aigua.
A continuació s’adjunta la informació facilitada per BCASA sobre la xarxa actual:

Annex 07 – Xarxa de clavegueram i drenatge
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7.2.- Xarxa projectada
L’actuació del present projecte no modifica ni afecta la xarxa de clavegueram existent. Únicament es planteja
la realització de la neteja i comprovació del funcionament dels drenatges associats als diferents fossats
d’escala.
La pendent dels entroncaments de paviments amb les escales actuals, evita que les aigües accedeixin
superficialment a les escales, reconduint aquestes cap els diferents elements de captació de l’entorn.
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ANNEX NÚM. 8 GEOTÈCNIA
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ANNEX 08 – GEOTÈCNIA I GEOLOGIA
8.1.- Introducció
Degut a aquest caràcter superficial i ja que no està previst realitzar noves estructures, no s’ha
considerat necessari realitzar un estudi geotècnic.
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ANNEX NÚM. 9 ESTRUCTURES
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ANNEX 09 – ESTRUCTURES
9.1.- Introducció
La substitució de les escales mecàniques no planteja la realització de noves actuacions a nivell
d’estructures ja que està previst aprofitar l’estructura acutal. Un cop realitzat el desmuntatge de
l’escala actual caldrà valorar l’estat de la mateixa i la necessitat de realitzar possibles actuacions de
reforç, en cas de detectar-se alguna patologia no prevista.

Annex 09 – Estructures
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FASE 2: Execució de l’escala E15
La primera de les fases d’actuació comportarà l’execució de l’escala E15, els treballs a realitzar en

10.1.- Introducció

aquesta fase es componen per les següents subfases:

Les actuals escales de l’Avinguda Rasos de Peguera, ubicades a l’alçada del Mercat de Ciutat

-

vianants).

Meridiana, es troben al final de la seva vida útil, el present projecte planteja la seva substitució. Les
escales es troben dins d’una zona exclusiva per vianants formada per voreres, rampes i escales,

-

Fase 2C: Condicionament de l’estructura existent per poder suportar la nova escala mecànica
(afectació a vianants).

Les obres en general es desenvoluparan en zones de vianants, sense que hagi afectacions a
-

Fase 2D: Implantació de grua al carrer de Costabona, carrega de nova escala des de camió
que la subministra, i col·locació d’escala sobre estructura (afectació a vianants i vehicles).

col·locar les escales mecàniques, les grues s’hauran de posicionar a la calçada dels carrers, i degut a
les seves dimensions s’haurà d’afectar al trànsit de vehicles, també quedaran afectades línies

Fase 2B: Implantació de grua al carrer de Costabona, carrega d’escala sobre camió i retirada
d’escala (afectació a vianants i vehicles).

comunicant l’avinguda Rasos de Peguera (part baixa) amb el carrer Costabona (part alta).

vehicles. Tot i així, en els moments puntuals que s’hagin de realitzar treballs amb grua per retirar o

Fase 2A: Treballs previs i desvinculació de l’escala existent a l’estructura (afectació a

-

Fase 2E: Treballs d’instal·lacions, acabats i finalment posta en funcionament de l’escala
(afectació a vianants).

d’autobús.
10.2.- Organització i desenvolupament de l’obra

Tal i com es pot observar al diagrama de Gantt inclòs a l’annex 19, les fases 1 i 2 queden solapades

El termini total d’execució de l’obra es fixa en 5 mesos, s’executarà en dues fase d’execució, una

en el temps, i per tant les diferents subfases.

primera fase és l’associada a l’escala E14 i una segona fase és l’associada a l’escala E15. Les dues
fases, tot i que són independents, quedaran solapades en el temps
10.2.1.- Circulacions de vianants
Independentment de les dues fases, la primera activitat a realitzar, és la fabricació de les escales

Les voreres i zones de vianants actuals estan pavimentades, són perfectament transitables, la

mecàniques, la fabricació d’aquestes escales té una durada de 12 setmanes. Durant les primeres 11

planificació de les obres plantejada, assegura que hi hagi itineraris per vianants pavimentats i

setmanes no s’estaran executant obres dins de l’àmbit d’actuació, ja que l’escala vindrà fabricada des

d’amplada suficient durant la totalitat de les obres. En ambdues fases serà necessari realitzar

de taller. Durant aquest temps es realitzarà la tramitació de l’escomesa elèctrica.

tancaments de les zones d’obres per evitar l’accés dels vianants, es col·locaran tanques tipus
metàl·liques de 2m d’alçada sobre peus de formigó, amb col·locació de lones d’ocultació fins a 1,20m

FASE 1: Execució de l’escala E14

(allà on sigui necessari per la fase d’obra, enderrocs, pavimentacions, etc.) i amb la protecció del

La primera de les fases d’actuació comportarà l’execució de l’escala E14, els treballs a realitzar en

coronament mitjançant tubular d’espuma o equivalent. Així mateix, caldrà afegir les lones corporatives

aquesta fase es componen per les següents subfases:

que fixi el departament de comunicació de BIMSA:

-

Fase 1A: Treballs previs i desvinculació de l’escala existent a l’estructura (afectació a
vianants).

-

Fase 1B: Implantació de grua al carrer Rasos de Peguera, carrega d’escala sobre camió i
retirada d’escala (afectació a vianants i vehicles).

-

-

Fase 1C: Condicionament de l’estructura existent per poder suportar la nova escala mecànica
(afectació a vianants).

10.2.2.- Circulacions de vehicles

Fase 1D: Implantació de grua al carrer Rasos de Peguera, carrega de nova escala des de

L’afectació a vehicles tant sols es produirà durant les fase 1B, 1D, 2B i 2D, que són els moments en

camió que la subministra, i col·locació d’escala sobre estructura (afectació a vianants i

que s’implantarà la grua a la calçada dels carrer, ja sigui per poder retirar les escales metàl·liques

vehicles).

existents, com per col·locar les noves escales. Els treballs amb grua amb ocupació de calçada es

Fase 1E: Treballs d’instal·lacions, acabats i finalment posta en funcionament de l’escala

realitzaran en diumenge per reduir les afectacions a la circulació.

(afectació a vianants).
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En relació a les fases 1B i 1D, la grua s’emplaçarà a l’Avinguda Rasos de Peguera. L’afectació als

A les fases 2B i 2D quedaran afectades les línies de bus 62 i 76, 104 en concret quedaran afectades

vehicles consistirà en canviar el sentit de circulació d’un tram de l’Avinguda Rasos de Peguera i del

les parades:

carrer Vallcivera, a més, uns trams de l’avinguda Rasos de Peguera quedaran tallats formant culs de
sac, únicament podran accedir els veïns i vehicles autoritzats. Al final del present document
s’adjunten plànols on es poden veure gràficament les afectacions al trànsit de vehicles, així com la
senyalització provisional associada.
En relació a les fases 2B i 2D, la grua s’emplaçarà al carrer de Costabona. L’afectació als vehicles
consistirà en canviar el sentit de circulació d’un tram de l’Avinguda Rasos de Peguera, a més, uns
trams del carrer Costabona quedaran tallats formant culs de sac, únicament podran accedir els veïns i
vehicles autoritzats. Al final del present document s’adjunten plànols on es poden veure gràficament

Al final del present document s’adjunten plànols on es poden veure gràficament les afectacions a les

les afectacions al trànsit de vehicles, així com la senyalització provisional associada.

línies de bus.

10.2.3 – Circulacions d’autobusos

10.2.4.- Il·luminació de les obres

L’afectació a línies de d’autobús tant sols es produirà durant les fase 1B, 1D, 2B i 2D, que són els

Actualment la zona d’actuació es troba il·luminada. Aquest enllumenat existent es podrà mantenir en

moments en que s’implanta la grua a la calçada dels carrer per poder retirar les escales metàl·liques

actiu, assegurant així l’existència d’enllumenat en l’àmbit de l’obra durant el temps que durin les

existents i col·locar les noves.

obres.

A les fases 1B i 1D quedaran afectades les línies de bus 62, 76, 50 i 183, 104 en concret quedaran

10.2.4.- Accessos a obra

afectades les parades:

L’accés a la zona d’obra haurà de quedar convenientment tancat durant tota l’obra i únicament obrirse en el moment d’accedir o sortir maquinària o material de l’obra, sempre amb supervisió de
personal d’obra.
10.2.5.- Instal·lacions d’obra
La zona d’acopis i instal·lacions provisionals quedaran plantejades i definides en la planificació del
contractista, plantejant-se de forma genèrica l’aprofitament dels xamfrans o sobreamples en voreres
properes per a les instal·lacions provisionals. Les zones d’acopi caldrà realitzar-les en l’interior dels
tancaments d’obra, no sent possible ocupar àmbits externs per a aquest concepte.
A continuació s’adjunten plànols, mostrant les diferents fases d’obra previstes, tancaments,
recorreguts de vianants, vehicles i busos:
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ANNEX 11 – ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES

11.1.- Introducció
Amb l’objectiu de poder realitzar un adequat seguiment de les mateixes i un millor control dels
pressupostos, les obres projectades s’estructuraran en tres nivells:
OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL

L’obra es correspon amb el nivell principal, en aquest cas, la totalitat de l’actuació de substitució
d’escales (s’executen tres projectes en paral·lel). La subobra estructura el bloc de nivells principal
identificant l’àmbit d’actuació. Com a capítols de l’obra tenim, entre altres, enderrocs, canalitzacions...
etc; es corresponen als diferents apartats en els que està dividida l’actuació a executar. Degut a la
simplicitat de l’actuació no s’ha plantejat l’aparició de subcapítols.

Les partides d’obra es poden trobar en els capítols. En l’esmentada organització es té en compte
l’estructuració considerada en el model de partida de BIMSA, el qual s’adapta a les necessitats que es
deriven del desenvolupament de detall del projecte.

Les partides d’obra s’ajusten a la codificació del Banc de Preus del BEDEC, per tal de fer-les aptes
envers al seu aprofitament i tractament informàtic posterior, i en base a la seva metodologia, per a
l’establiment i el seguiment dels paràmetres de temps, cost i qualitat de l’obra.

A continuació es detalla l’estructuració presentada per al present projecte, la qual es pot observar amb
major detall en el pressupost incorporat en el document número 4:

Annex 11 – Estructuració de les obres projectades
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ANNEX NÚM. 12 SENYALITZACIÓ

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.

Codi: PR.2021.0147

ANNEX 12 – SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ
12.1.- Introducció
La substitució de les escales mecàniques no planteja la realització de noves actuacions a nivell de
senyalització i semaforització fora de la senyalització específica associada a les escales mecàniques.
La senyalització i afectacions de trànsit associades a l’execució de les obres queda detallada en
l’annex corresponent.

Annex 12 –Senyalització i semaforització
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ANNEX NÚM. 13 ENLLUMENAT PÚBLIC

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, Av. Rasos de Peguera – mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.

Codi: PR.2021.0147

ANNEX 13 – ENLLUMENAT PÚBLIC
13.1.- Situació actual
Com a xarxa existent, es disposa de la informació obtinguda a través de la plataforma EWISE i de la
informació complementària facilitada pel departament municipal corresponent.
Les lluminàries de l’entorn, antigues, van associades a un armari de regulació que es situa en la part
superior del tram d’escales (quadre número 8668), just a tocar de l’armari d’escomesa actual de les escales;
d’aquest quadre penjarien les lluminàries de la illa dels Rasos de Peguera i carrer Costabonat. L’armari
disposa d’escomesa independent a l’associada a les escales mecàniques.
A continuació s’adjunta la informació facilitada per l’Ajuntament sobre la seva xarxa existent:

Annex 13 – Enllumenat públic
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Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, Av. Rasos de Peguera – mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.

Annex 13 – Enllumenat públic

Codi: PR.2021.0147
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Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, Av. Rasos de Peguera – mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.

Annex 13 – Enllumenat públic
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Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, Av. Rasos de Peguera – mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.

Codi: PR.2021.0147

13.2.- Xarxa projectada
L’actuació del present projecte no modifica ni afecta la xarxa d’enllumenat existent. Únicament es planteja la
realització de la retirada dels elements de control i vigilància que existeixen actualment en les columnes
d’enllumenat més properes a les escales, sent necessari repassar amb massilla aquells punts on es retiren
fixacions mecàniques actuals i retirar els cablejats a les instalꞏlacions alienes a enllumenat.

Annex 13 – Enllumenat públic
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ANNEX NÚM. 14 CURSOS NATURALS D’AIGUA

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.

Codi: PR.2021.0147

ANNEX 14 – CURSOS NATURALS D’AIGUA
14.1.- Introducció
Tal i com es pot observar en la documentació facilitada per BCASA, no existeixen cursos naturals
d’aigua en l’àmbit d’actuació.

Annex 14 – Cursos naturals d’aigua
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ANNEX NÚM. 15 SERVEIS EXISTENTS I AFECTATS

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.

Codi: PR.2021.0147

d’afectacions i noves escomeses que afecten les diverses companyies de serveis. Els costos

ANNEX 15 –SERVEIS EXISTENTS I AFECTATS

associats a aquestes actuacions es consideren pagaments a companyia a través de PCA.
15.1.- Introducció
El present annex recull la informació de serveis existents de les diverses companyies de serveis i

SSAA E01 –Nova escomesa

organismes gestors d’infraestructures de serveis. Aquesta informació ha estat facilitada a través de

Associat a les noves escales, es planteja la realització d’una nova escomesa elèctrica, regularitzant

BIMSA, empresa que va gestionar la seva solꞏlicitud al juny del 2021.

així la situació actual de la mateixa. La nova escomesa es realitzarà de forma conjunta per a les dos
escales i es situarà en un nou armari a colꞏlocar en l’espai intermedi entre les dos escales. La

La informació aquí reflectida i grafiada als plànols del projecte és aproximada i disposa d’un termini

potència a contractar serà de 31,17 KW.

de validesa finit. En fase d’obra serà necessari actualitzar aquesta informació i realitzar les
comprovacions necessàries in situ per a determinar l’exactitud de la ubicació de les mateixes.

En el moment del tancament del present projecte no es disposa del pressupost específic de
companyia. S’incorpora per tant, com a PCA, una estimació econòmica de la mateixa.

15.2.- Serveis existents
15.2.1- Dades de contacte

SSAA E02 – Anulꞏlació escomesa

A través de la plataforma EWISE (Web de Información de Servicios Existentes) - www.ewise.es –

Un cop es disposi de la nova escomesa i s’hagin realitzat les connexions elèctriques als diferents

gestionada per l’empresa ACEFAT A.I.E. Infraestructures de Serveis Públics, està disponible la

armaris de maniobra previstos, serà necessari donar de baixa l’escomesa actual, la qual es situa a

informació de diferents companyies de serveis.

tocar de l’armari d’enllumenat, en la part superior de l’escala 15.

Les dades de contacte d’ACEFAT són:

En el moment del tancament del present projecte no es disposa del pressupost específic de

Via Augusta 59, planta 2, Edifici Mercuri, 08006 Barcelona

companyia. S’incorpora per tant, com a PCA, una estimació econòmica de la mateixa.

Tel. General: +34 (93) 415 66 13 / 902 109 989

S’incorpora com a apèndix 2 el conveni d’endesa per a la instal.lació i servituds de pas

Fax: +34 (93) 415 62 69
e-mail: eWise@acefat.com

SSAA I01 – Escomesa IMI

www.acefat.com

Per tal de poder disposar d’un telecontrol de les escales integrat aquest al sistema de l’Ajuntament
de Barcelona, aprofitant l’existència de xarxa IMI en les proximitats, es planteja la realització d’una

La informació detallada en aquest annex, obtinguda a través d’aquesta plataforma, correspon a

nova connexió d’IMI per a les dos escales.

aquelles empreses privades que discorren per via pública, en aquest cas aquestes són:
La línia actual d’IMI discorre per la vorera contraria a l’àmbit de l’escala, en l’avinguda Rasos de

ꞏ EDISTRIBUCIÓN

Peguera; aquesta està interconnexionada amb canalització existent amb la xarxa semafòrica actual,

ꞏ NEDGIA

la qual a l’hora creua l’avinguda quedant registrada mitjançant pericons a cada costat de l’avinguda.

ꞏ AIGÜES DE BARCELONA

Per connexionar les noves escales, es planteja la colꞏlocació d’un nou router, el qual es situaria en

ꞏ TELEFÒNICA

un armari en superfície a colꞏlocar en la part baixa de l’escala 14, a la vorera de Rasos de Peguera.

ꞏ VODAFONE – ONO

Des d’aquest armari es derivarà una canalització formada per 4 conductes D125mm que connectarà
amb l’encreuament de calçada actual associat a la xarxa semafòrica, aprofitant aquest i permetent la

15.2.2.- Informació facilitada
Al final de l’annex, disposin o no de xarxa en l’àmbit d’actuació, es reprodueixen els plànols i la
documentació annexa facilitada per cada una de les companyies de serveis.

posterior estesa de cablejat fins a la canalització d’IMI actual.
El pressupost específic per aquesta actuació s’ha incorporat com a PCA. Es opt veure dins de
l’annex 21

15.3.- Serveis afectats
A banda de les noves canalitzacions previstes associades a les instalꞏlacions elèctriques i
instalꞏlacions de comunicacions pròpies de les escales mecàniques, existeixen una sèrie

S
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E-DISTRIBUCIÓN

Ref: 573917
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 11/06/2021, Ref: 573917, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.
Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.
Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.
Anexos:
Planos, numerados 573917 - 15174600 - AT-MT, 573917 - 15174657 - BT

Ref:

573917 - 15174600

Plano:

AFECTACIÓN AT/MT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

11/06/2021

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:431356.44; Y:4590307.22

Ref:

573917 - 15174600

Plano:

AFECTACIÓN BT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

11/06/2021

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:431356.44; Y:4590307.22

NEDGIA

Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

o

100 naranja:


Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en



NEDGIA):

x

El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

x

Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

luz…etc.)
x

x

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.
x

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.
x

Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses
de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.
x

juicios a nuestras instalaciones.
x

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.
x

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible
y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se

x

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documentación es uinicio@nedgia.es:
x

Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

x

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100

bocaría en una perforación de la tubería.
x

Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el

de color negro para la distribución de gas.

mismo.

El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la

o

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de

incluido en los planos anexados.
x

En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización

lización de la información.
x

Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar deslizamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular,

redes de NEDGIA.
x

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante
x

El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE

Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

x

En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia
de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo
una vez colocado el tubo en la zanja.
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x

x
x

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de

o

gas no supere los 30 mm por segundo.

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de

de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la

Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.
x

definido en los planos de servicios suministrados.
En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones

x
x

de obra.
En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.
x

x

Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo
o lateralmente requerirán especial atención.

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
x

Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.
x

Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE

Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:
o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de

suministro de gas.

explotación, es decir, CON gas a presión.

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instalaciones de gas.

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención

tabla resumen:

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.
o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias

DISTANCIA

MÍNIMA

Recomendada

RANGO

CRUCE

PARALELISMO

MOP < 5 bar

0,2 m

0,2 m

MOP >= 5 bar(*)

0,2 m

0,4 m

MOP < 5 bar

0,6 m

0,4 m

MOP >= 5 bar (*)

0,8 m

0,6 (1) m

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas
durante todos los días del año)

ESTAS

INSTRUCCIONES

ESTARÁN

DISPONIBLES

EL LUGAR DE TRABAJO

PERMANENTEMENTE

EN

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes
deben dirigirse a la siguiente dirección:
OFICINA TÉCNICA
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.
O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de
la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a
través de la Plataforma web)

INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Dirección: ..............................................................................................................................................

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Tel: ...............................................................
Fax: ..............................................................

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

-

Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................

-

Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................

-

Lugar de las obras: ........................................................................................................................

-

Denominación de la obra: ..............................................................................................................

-

Objeto de la obra: ...........................................................................................................................

-

Fecha de inicio de ejecución de obras: .........................................................................................

-

Duración prevista de las obras: .....................................................................................................

-

Nombre del Jefe de Obra: .............................................................................................................

-

Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ....................................................................................

-

Observaciones: ..............................................................................................................................

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.
o

El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o

Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (68) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o

El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE
100 naranja:


Empresa Constructora
P.P.

La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.



Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz…etc.)

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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Ejemplo de visualización

9 de 9

0
16

A

ON

32

50

PE

lle

14

PE

Ca

B
TA
S
CO

8

32

32

PE

PE 160

32

PE
32

PE

PE

31

PE

0
11

40

40

PE

PE

0
25

PE

40

52

40

5

PE

PE

PE

40

25B

315

38

28

6B
PE

0

11

PE

6

68
40

40

PE 63

PE

PE

40

66

PE

PE

4

40

PE

13

0

11

25

40

PE
40

PE

40

40

PE

PE

40

7
40

PE

0

25

PE
0
25

3 5

PE

2

40

PE
40

1
40 0
PEE 4
P

PE

PE 250

0
16

58 48
250 nida RASOS DE PEGUERA
PE Ave

9
MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

Proyecto: 573917 Punto:5450069
FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

A

CIUTAT MERIDIAN

Descripción:Av. Rasos de Peguera-Mercat

Fecha Entrega: 11 de junio de 2021
Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano

PE 3

PE

PE 4

PE 4

22

ETRS89 UTM 31 X: 431356.4402 Y: 4590307.2158

PE 160

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

3

NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A.
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AIGÜES DE BARCELONA

En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante Aguas de
Barcelona) en la zona solicitada.
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado,
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada.
Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes.
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos,
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es
defectuosa.

1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redacción
de Proyectos
Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona.
En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de Barcelona. En cuanto a la ejecución de
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras
en la red existente.
Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas:

Zona
Besós
Barcelona Norte
Barcelona Sur
Llobregat Norte
Llobregat Sur

Teléfono 1
93.342.31.24
93.342.37.20
93.342.30.63
93.342.35.54
93.342.32.11

Teléfono 2
93.342.31.29
93.342.37.18
93.342.30.49
93.342.35.16
93.342.32.25

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución
de las Obras
La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de
Barcelona.
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario,
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de
Aguas de Barcelona.
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas de Barcelona,
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.
Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida, que afecte, modifique o
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las
instalaciones de Aguas Barcelona.
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra,
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro.
Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la
Zona afectada:

Zona
Besós
Barcelona Norte
Barcelona Sur
Llobregat Norte
Llobregat Sur

Teléfono 1
93.342.31.49
93.342.37.34
93.342.30.71
93.342.35.53
93.342.32.21

Teléfono 2
93.342.31.32
93.342.37.35
93.342.30.21
93.342.35.40
93.342.32.01

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una
notificación previa cuándo:
10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la
acera y/o calzada.
11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto.

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona
Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona:
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea.
2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores,
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos,
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre ellas.
3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se
podrá montar andamios ni grúas, y todavía menos construir muros sobre las mismas.
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes
de protección contra incendios.

ANEXO 1: Apeo de tuberías
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de
Planificación Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando
la siguiente información:
a) Tuberías Ø< 300 mm:
- Croquis de la instalación prevista para el apeo.
- Perfiles IPN que se utilizarán.
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre
éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm).
- Fundamentos de hormigón previstos.
- Fecha de inicio y finalización del apeo.
b) Tuberías Ø ≥ 300 mm:

5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario.

Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a:

6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”.

- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte.

7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona.

En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta
opción y se optará por el desvío.

8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1.
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona.

- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir
averías en las juntas por asentamientos del terreno.
Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de Avería Provocada.

Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona,
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición.
Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su
aprobación al apeo.

ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona
Municipio / Distrito
Badalona

Zona
Besós

Barcelona – Ciutat Vella

Barcelona Sur

Barcelona – Eixample

Barcelona Sur

Barcelona – Gràcia

Barcelona Norte

Barcelona – Horta - Guinardó

Barcelona Norte

Barcelona – Les Corts

Barcelona Sur

Barcelona – Nou Barris

Barcelona Norte

Barcelona – Sant Andreu

Barcelona Norte

Barcelona – Sant Martí

Barcelona Norte

Barcelona – Sants – Montjuïc

Barcelona Sur

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi

Barcelona Sur

Begues

Llobregat Sur

Castelldefels

Llobregat Sur

Cerdanyola del Vallès

Besós

Cornellà de Llobregat

Llobregat Norte

El Papiol
Esplugues de Llobregat
Gavà
L'Hospitalet de Llobregat

Llobregat Sur
Llobregat Norte
Llobregat Sur
Llobregat Norte

Montcada i Reixac

Besós

Montgat

Besós

Pallejà

Llobregat Sur

Sant Adrià de Besòs

Besós

Sant Boi de Llobregat

Llobregat Sur

Sant Climent de Llobregat

Llobregat Sur

Sant Feliu de Llobregat

Llobregat Norte

Sant Joan Despí

Llobregat Norte

Sant Just Desvern

Llobregat Norte

Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet

Llobregat Sur
Besós

Torrelles de Llobregat

Llobregat Sur

Viladecans

Llobregat Sud

TELEFÒNICA

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
S/Referencia:
N/Referencia:

573917-15174603

Fecha:

11/06/2021

Asunto:

Registro de Servicios

Apreciados señores,

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

P_(431356.440/4590287.216)
Projecte: 573917
Coordenades: 431356.4402,4590307.2158

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA
DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES
La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS
Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:
•

Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

•

Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

•

Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Proyecto: 573917

Punto: 5450069

RIDIANA
CARRE ROJA DE LA CIUTAT ME CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

RED ENTERRADA

POSTE MADERA

POSTE HORMIGÓN/OTROS

Escala:
Coordenadas del centro del plano

1:500

18 m
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C

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.

11 de junio de 2021

1c

573917 -5450069
Av. Rasos de Peguera-Mercat

42

Fecha Entrega:

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA

ETRS89 UTM 31 X: 431356.4402 Y: 4590307.2158

.

VODAFONE-ONO

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
573917-15174602
Barcelona, a 11/06/2021
Estimados Señores,
Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.
También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.
En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

Data de lliurament:
Projecte: 573917

Punt: 5450069

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

Coordenadas del centro del plano

25

17

11 de junio de 2021

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

Escala:

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.
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SERVEIS AFECTATS
APENDIX 2

DOCUMENT DE CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS I SERVITUD DE PAS SOBRE TERRENYS
A FAVOR D’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL UNIPERSONAL

Barcelona, (dia/mes/any)
REUNITS:
D’una part, L’AJUNTAMENT DE BARCELONA (en endavant L’AJUNTAMENT), amb NIF núm. P0801900B, domiciliat a la ciutat de Barcelona, plaça Sant Jaume, representat en aquest acte
pel senyor (NOM I COGNOMS SIGNANT), en la seva qualitat de (càrrec signant) de l’Ajuntament
DOCUMENT DE CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS I SERVITUD DE PAS SOBRE TERRENYS

de Barcelona, facultat expressament per aquest acte per acord de la Comissió de Govern

A FAVOR D’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL UNIPERSONAL

municipal en data XXXXXXXXX, assistit pel senyor (NOM I COGNOMS SECRETARI SIGNANT),
Secretari General/Delegat de la Corporació Municipal, com a fedatari i assessor legal
preceptiu.

(Línies Baixa Tensió- nom de l’actuació)
I de l’altra, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU (en endavant ENDESA), amb NIF núm. B82846817, com a companyia distribuïdora d’energia elèctrica, amb domicili, als efectes del
present contracte, a Barcelona, Av. Vilanova 12, i en el seu nom i representació el senyor
(NOM I COGNOMS SIGNANT), amb DNI núm. (núm. DNI signant), com a (càrrec signant), i el
senyor (NOM I COGNOMS SIGNANT), amb DNI núm. (núm. DNI signant), com a (càrrec signant),
amb facultats suficients per aquest atorgament segons resulta de l’escriptura autoritzada pel
Notari de (dades notarials).

Es reconeixen, mútuament i recíprocament, la capacitat legal necessària per aquest acte i,

EXPOSEN I PACTEN

PRIMER. Que L’AJUNTAMENT, en virtut de l’article 25 del R.D. 1048/2013, de 27 de
desembre, parcialment modificat per l’article 2 del R.D. 1073/2015, de 27 de novembre,
cedeix en propietat, a l’empresa elèctrica per incorporar-les a la seva xarxa de distribució,
(dia/mes/any)
Número de sol·licitud d’Endesa: (número)

les instal·lacions següents, (descripció detallada de l’immoble + adreça exacta o del vial amb
l’adreça exacta i el tram en que es troba comprès) del terme municipal de Barcelona, segons
número de sol·licitud d’ENDESA (número):



Línies de Baixa Tensió (<1 kV) Disseny segons estudi (número estudi) des de

detallada de l’immoble + adreça exacta o del vial amb l’adreça exacta i el tram en que es

(l’adreça exacta i el tram en que es troba comprès), fent un total de (número

troba comprès), de Barcelona, al Districte (nom del Districte).

metres)m. Alimentats des de CT (número CT) i CT (número CT).
L’AJUNTAMENT

trasllada a ENDESA o a qui en un futur podés substituir-la, totes les servituds,

SEGON. Que ENDESA podrà connectar nous clients sobre les instal·lacions cedides, així com

permisos i autoritzacions preexistents a favor de les instal·lacions, quedant a més a més

procedir a quantes modificacions estimi necessàries per a assegurar-ne el servei.

obligada a fer constar aquestes servituds com a clàusula a favor d’ENDESA o a qui en un
futur pogués substituir-la, en tot contracte que atorgui de venda o cessió dels terrenys o

TERCER. Que L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions referides en l’apartat primer lliures de

finques sobre els que estan establertes aquestes instal·lacions, i a elevar-ho a escriptura

càrregues, gravàmens, compensacions i taxes, cànons i preus per ocupació del vol, sòl i

pública en qualsevol moment a petició d’aquesta societat.

subsòl i que ENDESA es compromet a fer-se càrrec de l’explotació, manteniment, conservació
i reparació de les anomenades instal·lacions.

L’àmbit sobre la qual es constitueix la servitud, propietat en ple domini de L’AJUNTAMENT, i
que serà predi servent, es el següent: El tram des de (tram en que es troba comprès), en el

QUART. Si es presenta alguna despesa, impost, arbitri, taxa, compensació, indemnització u

terme municipal de Barcelona, i que en aquesta zona està emplaçada la instal·lació de

altra obligació que afecti a les instal·lacions cedides o a les servituds contemplades en

referència, d’acord amb el que es grafia en el plànol adjunt. (adjuntar plànol de situació com

aquest conveni de cessió meritades amb anterioritat a la signatura del present conveni de

a Annex).

cessió d’instal·lacions, seran a càrrec de L’AJUNTAMENT.
La servitud tindrà caràcter finalista, motiu pel qual, només tindrà efectivitat mentre existeixin
CINQUÈ. L’AJUNTAMENT ofereix a ENDESA un termini de garantia de DOS ANYS a comptar

subministraments elèctrics o connexions de generació ocupant l’espai sobre el que es

des de la signatura del conveni de cessió sobre les instal·lacions objecte del present conveni

constitueix servitud.

pel que respecta a defectes en els materials o deficiències en l’execució no detectades en
els reconeixements d’acceptació de les instal·lacions.

SETÈ. El lliure accés a les instal·lacions es realitzarà sense necessitat d’una autorització
específica per a cada cas, preveient-se tant pels vehicles com per al personal d’ENDESA o a

Durant el termini de garantia establert, les avaries que es produeixin per les causes

qui en un futur podés substituir-la i al de les empreses col·laboradores acreditades a l’efecte,

indicades en el paràgraf anterior seran reparades amb càrrec a L’AJUNTAMENT.

amb l’objecte de poder dur a terme les tasques pròpies d’explotació, manteniment, inspecció
i reparació.

Si l’avaria suposa una interrupció del servei per als clients d’ENDESA, l’empresa elèctrica
podrà realitzar la reparació urgent i passarà els càrrecs a L’AJUNTAMENT qui a més a més

VUITÈ. Sense perjudici de la servitud constituïda en base al pacte Sisè del present

haurà de respondre davant ENDESA per les reclamacions de danys que es podessin produir.

document, a més a més L’AJUNTAMENT es compromet a constituir les servituds de pas
necessàries per l’establiment consensuat de futures ampliacions, tant per millores de la

SISÈ. Pel present conveni, L’AJUNTAMENT constitueix servitud de pas aeri/subterrani pel

qualitat del servei, com per atendre nous subministraments, rebent per aquestes servituds

servei d’energia elèctrica, sobre els terrenys de la seva propietat relacionats en aquest

les compensacions que procedeixin.

mateix pacte, amb l’abast i contingut previstos en la normativa especial que ho regula, per
les instal·lacions objecte d’aquest conveni.

NOVÈ. Ambdues parts desitgen que aquest document tingui el mateix valor i força d’una

L’ajuntament procedirà a fer constar a l’Inventari Municipal d’aquest conveni de cessió

escriptura pública, sense perjudici que, a petició de qualsevol de les dues parts, es pugui

d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a la finca identificada com (descripció

elevar a aquesta consideració, essent les despeses de la formalització a càrrec del
peticionari.

DESÈ. Les parts contractants, amb renúncia al seu propi fur, se sotmeten expressament a la
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

I perquè així consti, signen per duplicat aquest document a un sol efecte, al lloc i data citats
al principi.

(Nom i cognoms signant)
Per L’AJUNTAMENT

(Nom i cognoms signant)
Per ENDESA

(Nom i cognoms Secretari signant)
SECRETARI GENERAL/DELEGAT
DE L’AJUNTAMENT

(Nom i cognoms signant)
Per ENDESA

ANNEX
(Plànol d’ubicació)

DOCUMENT DE CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS I SERVITUD DE PAS SOBRE TERRENYS
A FAVOR D’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL UNIPERSONAL

Barcelona, (dia/mes/any)
REUNITS:
D’una part, L’AJUNTAMENT DE BARCELONA (en endavant L’AJUNTAMENT), amb NIF núm.
P-0801900B, domiciliat a la ciutat de Barcelona, plaça Sant Jaume, representat en aquest
acte pel senyor (NOM I COGNOMS SIGNANT), en la seva qualitat de (càrrec signant) de
l’Ajuntament de Barcelona, facultat expressament per aquest acte per acord de la Comissió
DOCUMENT DE CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS I SERVITUD DE PAS SOBRE TERRENYS

de Govern municipal en data XXXXXXXXX, assistit pel senyor (NOM I COGNOMS SECRETARI

A FAVOR D’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL UNIPERSONAL

SIGNANT),

Secretari General/Delegat de la Corporació Municipal, com a fedatari i assessor

legal preceptiu.

(Línies Mitja Tensió- nom de l’actuació)

I de l’altra, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU (en endavant ENDESA), amb NIF núm. B82846817, com a companyia distribuïdora d’energia elèctrica, amb domicili, als efectes del
present contracte, a Barcelona, Av. Vilanova 12, i en el seu nom i representació el senyor
(NOM I COGNOMS SIGNANT), amb DNI núm. (núm. DNI signant), com a (càrrec signant), amb
facultats suficients per aquest atorgament segons resulta de l’escriptura autoritzada pel
Notari de (dades notarials).

Es reconeixen, mútuament i recíprocament, la capacitat legal necessària per aquest acte i,

EXPOSEN I PACTEN

PRIMER. Que L’AJUNTAMENT, en virtut de l’article 25 del R.D. 1048/2013, de 27 de
desembre, parcialment modificat per l’article 2 del R.D. 1073/2015, de 27 de novembre,
cedeix en propietat, a l’empresa elèctrica per incorporar-les a la seva xarxa de distribució,
les instal·lacions següents, (descripció detallada de l’immoble + adreça exacta o del vial amb
l’adreça exacta i el tram en que es troba comprès) del terme municipal de Barcelona, segons
(dia/mes/any)
Número de sol·licitud d’Endesa: (número)

número de sol·licitud d’ENDESA (número):



Línies de Mitja Tensió (<1 kV) Disseny segons estudi (número estudi) des de

L’AJUNTAMENT procedirà a fer constar a l’Inventari Municipal d’aquest conveni de cessió

(l’adreça exacta i el tram en que es troba comprès), fent un total de (número

d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a la finca identificada com (descripció

metres)m. Alimentats des de CT (número CT) i CT (número CT).

detallada de l’immoble + adreça exacta o del vial amb l’adreça exacta i el tram en que es
troba comprès), de Barcelona, al Districte (nom del Districte).

SEGON. Que ENDESA podrà connectar nous clients sobre les instal·lacions cedides, així
com procedir a quantes modificacions estimi necessàries per a assegurar-ne el servei.

L’AJUNTAMENT

trasllada a ENDESA o a qui en un futur podés substituir-la, totes les servituds,

permisos i autoritzacions preexistents a favor de les instal·lacions, quedant a més a més
TERCER. Que L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions referides en l’apartat primer lliures de

obligada a fer constar aquestes servituds com a clàusula a favor d’ENDESA o a qui en un

càrregues, gravàmens, compensacions i taxes, cànons i preus per ocupació del vol, sòl i

futur pogués substituir-la, en tot contracte que atorgui de venda o cessió dels terrenys o

subsòl i que ENDESA es compromet a fer-se càrrec de l’explotació, manteniment,

finques sobre els que estan establertes aquestes instal·lacions, i a elevar-ho a escriptura

conservació i reparació de les anomenades instal·lacions.

pública en qualsevol moment a petició d’aquesta societat.

QUART. Si es presenta alguna despesa, impost, arbitri, taxa, compensació, indemnització u

L’àmbit sobre la qual es constitueix la servitud, propietat en ple domini de L’AJUNTAMENT, i

altra obligació que afecti a les instal·lacions cedides o a les servituds contemplades en

que serà predi servent, es el següent: El tram des de (tram en que es troba comprès), en el

aquest conveni de cessió meritades amb anterioritat a la signatura del present conveni de

terme municipal de Barcelona, i que en aquesta zona està emplaçada la instal·lació de

cessió d’instal·lacions, seran a càrrec de L’AJUNTAMENT.

referència, d’acord amb el que es grafia en el plànol adjunt. (adjuntar plànol de situació com
a Annex).

CINQUÈ. L’AJUNTAMENT ofereix a ENDESA un termini de garantia de DOS ANYS a comptar
des de la signatura del conveni de cessió sobre les instal·lacions objecte del present conveni

La servitud tindrà caràcter finalista, motiu pel qual, només tindrà efectivitat mentre existeixin

pel que respecta a defectes en els materials o deficiències en l’execució no detectades en

subministraments elèctrics o connexions de generació ocupant l’espai sobre el que es

els reconeixements d’acceptació de les instal·lacions.

constitueix servitud.

Durant el termini de garantia establert, les avaries que es produeixin per les causes

SETÈ. El lliure accés a les instal·lacions es realitzarà sense necessitat d’una autorització

indicades en el paràgraf anterior seran reparades amb càrrec a L’AJUNTAMENT.

específica per a cada cas, preveient-se tant pels vehicles com per al personal d’ENDESA o a
qui en un futur podés substituir-la i al de les empreses col·laboradores acreditades a l’efecte,

Si l’avaria suposa una interrupció del servei per als clients de ENDESA, l’empresa elèctrica

amb l’objecte de poder dur a terme les tasques pròpies d’explotació, manteniment, inspecció

podrà realitzar la reparació urgent i passarà els càrrecs a L’AJUNTAMENT qui a més a més

i reparació.

haurà de respondre davant ENDESA per les reclamacions de danys que es podessin produir.
VUITÈ. Sense perjudici de la servitud constituïda en base al pacte Sisè del present
SISÈ. Pel present conveni, L’AJUNTAMENT constitueix servitud de pas aeri/subterrani pel

document, a més a més L’AJUNTAMENT es compromet a constituir les servituds de pas

servei d’energia elèctrica, sobre els terrenys de la seva propietat relacionats en aquest

necessàries per l’establiment consensuat de futures ampliacions, tant per millores de la

mateix pacte, amb l’abast i contingut previstos en la normativa especial que ho regula, per

qualitat del servei, com per atendre nous subministraments, rebent per aquestes servituds

les instal·lacions objecte d’aquest conveni.

les compensacions que procedeixin.

NOVÈ. Ambdues parts desitgen que aquest document tingui el mateix valor i força d’una
escriptura pública, sense perjudici que, a petició de qualsevol de les dues parts, es pugui
elevar a aquesta consideració, essent les despeses de la formalització a càrrec del
peticionari.
DESÈ. Les parts contractants, amb renúncia al seu propi fur, se sotmeten expressament a la
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

I perquè així consti, signen per duplicat aquest document a un sol efecte, al lloc i data citats
al principi.

(Nom i cognoms signant)
Per L’AJUNTAMENT

(Nom i cognoms signant)
Per ENDESA

(Nom i cognoms Secretari signant)
SECRETARI GENERAL/DELEGAT DE L’AJUNTAMENT

ANNEX
(Plànol d’ubicació)
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ANNEX 16 – ELEMENTS URBANS
16.1.- Elements existents
Dins de l’àmbit proper a les escales de l’espai Rasos de Peguera - Mercat localitzem diversos
elements urbans en superfície:
-

Mobiliari urbà ( papereres, bancs etc.)

Al reportatge fotogràfic del projecte es pot apreciar amb major claredat la tipologia i ubicació d’aquests
elements. Aquests elements queden també reflectits en el plànol topogràfic de l’obra.
16.2.- Elements afectats
Donat el tipus d’actuació únicament de l’escala, no està previst afectacions sobre el mobiliari existent.
Si serà necessari però desplaçar una de les papereres existents degut al desplaçament d’un dels
armaris de maniobra actuals.
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ANNEX NÚM. 17 EXPROPIACIONS I DISPONIBILITAT DE TERRENYS

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, Av. Rasos de Peguera – mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.

Codi: PR.2021.0147

ANNEX 17 – DISPONIBILITAT DE TERRENYS

17.1.- Objecte
El present document té l’objectiu d’informar de la disponibilitat dels terrenys en els quals es
desenvolupa el projecte. S‘adjunta a continuació l’informe urbanístic amb referencia NU08.45
sol·licitat al departament d’urbanisme i suport tècnic dins de l’àrea de serveis jurídics el qual qualifica
d’espai com a espai públic en sòl d’equipaments, per tant no es precisa realitzar cap expropiació.

Annex 17 – Disponibilitat de terrenys
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BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

Bolívia, 105 3a i 4a planta
08018 Barcelona
www.bcn.cat/bimsa

Bolívia, 105 3a i 4a planta
08018 Barcelona
www.bcn.cat/bimsa

INFORME URBANÍSTIC
ESCALES MECÀNIQUES. MERCAT CIUTAT MERIDIANA
(Districte de Nou Barris)
Autor: Gabriel Medina Espigares
Urbanisme i Suport tècnic
Àrea de Serveis Jurídics – BIM/SA

Data: 13 de juliol de 2021
Ref. NU08.45
L’objecte del present informe és l’anàlisi urbanístic dels sòls dels entorns del Mercat de Ciutat Meridiana, atesa la
proposta d’actuació de manteniment consistent en la substitució de les dues escales mecàniques existents, sense
intervenir en l’entorn ni modificar l’espai públic actual.

ÀMBIT
L’àmbit comprèn les actuals escales mecàniques
situades a l’espai lliure situats als entorns del Mercat de
Ciutat Meridiana, que salven el desnivell entre l’avinguda
dels Rasos de Peguera i el carrer de Costa Freda donant
resposta a les dificultats d’accessibilitat de la zona a
causa del desnivell.
Segons consta a la informació corporativa municipal,
l’àmbit afecta a la següent parcel·la cadastral:


Àmbit d’actuació

Adreça:
parcel·la:
titularitat:

Avinguda dels Rasos de Peguera, 48
08-97123-012
Ajuntament de Barcelona

El PGM recull les previsions urbanístiques del PLAN
PARCIAL PARA UNA UNIDAD DE BARRIO EN EL
POLÍGONO DE FONT MAGUÉS (en endavant PP
Ciutat Meridiana), aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 14
d’octubre de 1963, modificat el 3 de novembre de 1970,
amb l’objecte de construir el barri residencial de la
Ciutat Meridiana.
El PP CIUTAT MERIDIANA reserva els sòls de
referència per la construcció d’una clínica quirúrgica i
maternitat com una edificació necessària i obligatòria
per les necessitats del barri.
En relació amb l’ordenació existent per al sòl urbà,
l’article 78.2b de les Normes Urbanístiques del PGM
determina que el Pla general respecta les
determinacions
sobre
sistemes
locals
o
complementaris dels plans anteriors com és el cas del
PP CIUTAT MERIDIANA, segons que preveu l’article
167, amb les modificacions i perfeccionaments que
figuren als plànols d’ordenació.
En aquest sentit, el plànol d’ordenació física I-2 del
PGM a escala 1:2000 concreta les alineacions dels sòls
destinats per Equipaments comunitaris i dotacions
actuals (clau 7a), en el que l’article 214.6 de les
Normes Urbanístiques del PGM determina que els sòls
qualificats d’equipament es poden destinar com a parc
o jardí públic sempre que no sigui necessari i no s’afecti
a un altre tipus d’equipament comunitari.

Plànol de Parcel·lació del Plan Parcial Ciutat Meridiana

Plànol IX-9 del PGM

CONCLUSIONS

Actualment els sòls de referència es troben
completament urbanitzats com un espai lliure del barri
de Ciutat Meridiana, trobant-se completament integrat
dins la seva trama urbana.

Vist els antecedents urbanístics, es conclou que la proposta d’actuació compleix amb al planejament vigent, atès
que es tracta de sòls d’equipaments que s’utilitzen i es troben urbanitzats com a jardins públics que permeten la
instal·lació d’escales entre els seus dos carrers que el configuren.
Vist el tipus d’actuació en un espai públic existent, s’haurà de tenir en compte els criteris establerts pel Decret
135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat
i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat i l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de
febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per
a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats, que li siguin d’aplicació.
Vist l’article 12.4 i 12.5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, a l’efecte de l’elaboració del projecte corresponent, l’obra es classifica d’obres de reparació
menors i/o obres de conservació i manteniment.

Vistes de les escales mecàniques existents

PLANEJAMENT VIGENT
El planejament vigent que regula els sòls de referència és el PLA GENERAL METROPOLITÀ DE BARCELONA
(en endavant PGM), aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 per la Comissió Provincial d’Urbanisme, en la
versió del Text refós de la modificació de determinats articles de les Normes Urbanístiques del PGM aprovada
definitivament per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya,
de data 8 d’agost de 1988 i les seves modificacions successives.
NU08.45_ESCALES MECÀNIQUES. MERCAT CIUTAT MERIDIANA
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ANNEX NÚM. 18 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.
ANNEX 18 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Codi: PR.2021.0147

1.4. Autor del projecte
L’autor del projecte és Félix Belmar López, enginyer tècnic d’obres públiques, colꞏlegiat número

MEMÒRIA

15.977 i número 433 del Registre de Colꞏlegiats amb Formació en Matèria de Seguretat i Salut, de
Projectes i Direccions d’Obra Pública S.C.P.

Índex
1. Dades de l’obra.
2. Objecte del present pla seguretat i salut.

1.5. Autor de l’estudi de seguretat i salut

3. Principis generals durant l’execució de les obres.

L’autor de l’estudi de seguretat i salut coincideix amb l’autor del projecte.

4. Avaluació de riscos.
5. Relació de maquinària a utilitzar a l’obra, riscos i mesures preventives.

1.6. Coordinador de Seguretat i Salut i direcció de les obres

6. Mitjans auxiliars.

El coordinador de seguretat serà designat per la propietat. Aquest coordinador de seguretat i salut, un

7. Proteccions individuals.

cop validi el document, realitzarà l’informe favorable, podent realitzar-se llavors l’aprovació del pla per

8. Proteccions colꞏlectives

part de l’administració i la corresponent obertura al centre de treball.

9. Instalꞏlacions provisionals
10. Formació i Informació.

Quedarà prohibit l’inici dels treballs sense la corresponent aprovació del pla de seguretat i salut i

11. Medicina preventiva i primers auxilis.

sense la confirmació per escrit del Coordinador de Seguretat i Salut de l’inici d’obra.

12. Prevenció de riscos de danys a tercers.
1.7. Pressupost.
1. DADES DE L’OBRA

Per a l’aplicació de les mesures de seguretat i salut, tancaments i senyalització necessàries, s’ha

1.1. Situació i emplaçament

definit un import d’execució material de 11.655,59 euros, el qual queda desglossat en el pressupost

La zona d’obra es localitza en l’avinguda Rasos de Peguera i el carrer Costabona al districte de Nu

del present estudi de seguretat i salut i incorporat com a PEM al pressupost general com a partida

Barris

alçada d’abonament íntegre. Aquest import no podrà reduir-se en fase d’obra.

1.2. Descripció de les obres a realitzar

1.8. Termini d’execució, planificació de les obres i horari de treball

Les obres a executar consisteixen en la substitució de les escales mecàniques existents

El termini total d’execució de l’obra es fixa en 5 mesos, s’executarà en dues fase d’execució, que

-

Tancaments i desviaments provisionals de trànsit.

estaran solapades en el temps, una primera fase és l’associada a l’escala E14 i una segona fase és

-

Enderrocs superficials

l’associada a l’escala E15.

-

Canalitzacions i instalꞏlacions associades a escales

-

Pavimentació en les zones afectades per les canalitzacions

La primera activitat a realitzar, es la fabricació de les escales mecàniques, la fabricació d’aquestes

-

Retirades i muntatges d’escales mecàniques amb grua

escales té una durada de 12 setmanes. Durant les primeres 11 setmanes no s’estaran executant

-

Gestió de residus

obres dins de l’àmbit d’actuació, ja que l’escala vindrà fabricada des de taller. Durant aquest temps es
realitzarà la tramitació de l’escomesa elèctrica.

La memòria, els plànols de projecte i els annexes amplien la descripció de les obres a executar.
A partir de la setmana 11 s’iniciaran les obres dins de l’àmbit d’actuació, es començarà realitzant els
1.3. Promotor de l’obra.

treballs previs i desvinculació de l’escala E14 existent, aquests treballs tindran una durada d’una

El promotor de l’obra és l’Ajuntament de Barcelona a través de BIMSA

setmana. Per la realització d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris

Barcelona d’Infraestructures Municipals SA.

alternatius per vianants.

Bolívia 105, 3a i 4a planta
08018 Barcelona

Una vegada desvinculada l’escala es procedirà a la seva retirada. Per retirar l’escala serà necessari

NIF: A-62320486

implantar una grua al carrer Rasos de Peguera, carregar l’escala sobre camió i retirar-la. La durada
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d’aquests treballs serà d’una jornada, per la realització d’aquests treballs s’afectarà la circulació de

d’aquests treballs serà d’una jornada, per la realització d’aquests treballs s’afectarà la circulació de

vehicles i les línies de BUS 62, 76, 50 i 183, es preveu que aquests treballs es realitzin en diumenge.

vehicles i les línies de BUS 62 i 76, es preveu que aquests treballs es realitzin en diumenge.

Finalitzada la retirada l’escala E14, es procedirà al condicionament de l’estructura per tal de poder

Una vegada colꞏlocada l’escala E15 sobre l’estructura es procedirà a la realització dels treballs

instalꞏlar la nova escala a la mateixa ubicació que l’escala existent. La realització d’aquests treballs

d’instalꞏlacions, acabats i finalment posta en funcionament de l’escala, aquests treballs tindran una

tindran una durada d’una setmana. Per la realització d’aquests treballs no hi haurà afectació de

durada de quatre setmanes. Per la realització d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles,

vehicles, s’habilitaran itineraris alternatius per vianants.

s’habilitaran itineraris alternatius per vianants.

Una vegada condicionada l’estructura de l’escala E14 es procedirà a la seva colꞏlocació sobre

La planificació aquí detallada respon a l’organització de l’obra recollida en l’annex número 10 del

l’estructura. Per colꞏlocar l’escala sobre l’estructura serà necessari implantar una grua al carrer Rasos

present projecte.

de Peguera, carregar l’escala des del camió que la subministra i colꞏlocar-la sobre l’estructura. La
durada d’aquests treballs serà d’una jornada, per la realització d’aquests treballs s’afectarà la

L’obra es pot plantejar per activitats successives o per solapament d’activitats en les diferents zones

circulació de vehicles i les línies de BUS 62, 76, 50 i 183, es preveu que aquests treballs es realitzin

de l’obra, únicament condicionada a l’espai, l’organització del contractista i els equips que aporti a

en diumenge.

l’obra.

Una vegada colꞏlocada l’escala E14 sobre l’estructura es procedirà a la realització dels treballs

Per últim, cal comentar que s’estan redactant dos projectes addicionals relacionats amb la substitució

d’instalꞏlacions, acabats i finalment posta en funcionament de l’escala, aquests treballs tindran una

d’escales mecàniques, un al mateix barri (Ciutat meridiana) i un altre al barri del Carmel. Es possible

durada de quatre setmanes. Per la realització d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles,

que des de l’Ajuntament de Barcelona es realitzi una licitació conjunta d’aquests tres projectes. A

s’habilitaran itineraris alternatius per vianants.

continuació s’adjunta un pla de treballs de les obres de l’àmbit del present projecte (termini 5 mesos), i
un segon pla de treballs que inclou el supòsit de que els dos projectes d’escales mecàniques del barri

Finalitzada la colꞏlocació de l’escala E14, es procedirà a la realització dels treballs previs i

de Ciutat Meridiana s’executin de forma simultània (6,5 mesos)

desvinculació de l’escala E15 existent. La realització d’aquests treballs tindran una durada d’una
setmana. Per la realització d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris

L’horari de treball estarà comprès principalment entre les 8:00 i les 19:00 hores. L’horari s’adaptarà

alternatius per vianants.

als possibles requeriments necessaris que puguin sorgir durant el desenvolupament de les obres.

Un cop estigui desvinculada l’escala E15 es procedirà a la seva retirada. Per retirar l’escala serà

1.9. Personal i organització de l’equip d’obra

necessari implantar una grua al carrer de Costa Bona, carregar l’escala sobre camió i retirar-la. La

El personal adscrit a l’obra quedarà definit en el corresponent procés de licitació segons el

durada d’aquests treballs serà d’una jornada, per la realització d’aquests treballs s’afectarà la

contractista adjudicatari i en el corresponent pla de seguretat i salut. No obstant això, s’estima que per

circulació de vehicles i les línies de BUS 62 i 76, es preveu que aquests treballs es realitzin en

a la realització de les obres es disposarà bàsicament de mà d’obra així com de la utilització de

diumenge.

maquinària d’obra civil, elements auxiliars i eines manuals. Existirà un encarregat d’obra i operaris.
Per sobre d’aquests existirà un cap d’obra que seguirà de prop el desenvolupament de la mateixa,

Finalitzada la retirada l’escala E15, es procedirà al condicionament de l’estructura per tal de poder

restant en tot moment a disposició de la propietat, direcció i coordinació per a qualsevol aspecte

instalꞏlar la nova escala a la mateixa ubicació que l’escala existent. La realització d’aquests treballs

relacionat amb l’obra. S’estima una previsió mitja de 6 treballadors

tindran una durada d’una setmana. Per la realització d’aquests treballs no hi haurà afectació de
Abans de l’inici de l’obra, es realitzarà la designació del recurs preventiu en obra, enviant còpia de la

vehicles, s’habilitaran itineraris alternatius per vianants.

mateixa al Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra per al seu coneixement i efecte.
Finalitzat el condicionament de l’estructura de l’escala E15, es procedirà a la colꞏlocació de la nova
escala sobre l’estructura. Per colꞏlocar l’escala sobre l’estructura serà necessari implantar una grua al

El pla de seguretat i salut a realitzar pel contractista haurà de detallar el personal adscrit a l’obra. Així

carrer de Costa Bona, carregar l’escala des del camió que la subministra i colꞏlocar-la. La durada

mateix, en obra, el contractista comunicarà qualsevol nova entrada a obra de treballadors, la
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realització de noves activitats, canvis en l’execució de treballs, entrada de maquinària, permisos,

Durant la totalitat de l’obra, es mantindran en funcionament tots els passos de vianants que

documentació així com de qui faci ús o sigui responsable del seu control i manipulació.

actualment existeixen en l’àmbit d’actuació, encara que es podran reubicar segons les necessitats de
les fases d’obra, generant passadissos a través de l’àmbit d’obra sempre que sigui necessari. Aquests

El pla de seguretat i salut també definirà les empreses subcontractistes que pretenguin contractar

passadissos tindran una amplada mínima de 2,00 metres.

durant l’obra. Així mateix, en fase d’obra, qualsevol modificació d’aquestes seran comunicades amb
anterioritat a la propietat, direcció i coordinació, realitzant-se la corresponent adhesió al pla de

1.14. Interferències, serveis afectats i noves instalꞏlacions

seguretat i salut, així com l’obtenció de justificants d’aptitud, reconeixement mèdic, formació, etc.

No s’esperen afectacions de serveis fora dels previstos.

1.10. Accessos a l’obra

1.15. Situacions d’emergència

L’accés de vehicles i treballadors es podrà produir des de diferents fronts ja que sempre existeix un

En cas d’accident se seguirà el procediment detallat en el punts 12 i 13 del plec de condicions del

carril de circulació al llarg de tota l’obra.

present estudi de seguretat i salut així com el protocol d’actuació específic que defineixi el contractista
en el seu pla de seguretat i salut. S’utilitzarà el telèfon d’emergència 112.

L’accés a la zona d’obra haurà de quedar convenientment tancat durant tota l’obra i únicament obrirse en el moment d’accedir o sortir maquinària o material de l’obra, sempre amb supervisió de

1.16 Centre hospitalari més proper

personal d’obra.

L’hospital més proper a la zona d’obra és l’Hospital Universitari Vall d’Hebron
Adreça: Passeig de la Vall d’Hebron 119-129

1.11. Ilꞏluminació de l’obra

Telèfon: 93 489 30 00

Actualment la zona d’actuació es troba ilꞏluminada i no està previst la seva afectació.

Web: http://www.hospitalclinic.org
E-mail: www.vallhebron.com

1.12. Zones d’acopi i instalꞏlacions provisionals

Zona: Horta Guinardó

La zona d’acopis i instalꞏlacions provisionals quedaran plantejades i definides en la planificació del

Codi postal: 08035

contractista, plantejant-se de forma genèrica l’aprofitament dels xamfrans propers que queden lliures

Municipi: Barcelona

d’obra com a espai d’ocupació d’obra per a les instalꞏlacions provisionals. Les zones d’acopi caldrà
realitzar-les en l’interior dels tancaments d’obra, no sent possible ocupar àmbits externs per a aquest
concepte.
1.13. Tancaments i recorreguts
Les voreres actuals són pavimentades, perfectament transitables; la planificació de les obres
plantejada, assegura la disposició d’un paviment adequat i amplada suficient durant la totalitat de les
obres.

Durant les diferents fases d’obra serà necessari realitzar talls d’accés a les escales, i

puntualment, en les fases de desmuntatge i muntatge, desviaments de trànsit i autobusos en jornada
festiva. La zona de pas de vianants quedarà separada de la zona d’obra mitjançant la colꞏlocació de
tanques tipus metàlꞏliques d’obra sobre peus de formigó, amb colꞏlocació de lones d’ocultació fins a
1,20m (allà on sigui necessari per la fase d’obra, enderrocs, pavimentacions, etc.) i amb la protecció
del coronament mitjançant tubular d’espuma o equivalent. Així mateix, caldrà afegir les lones
corporatives que fixi el departament de comunicació de BIMSA:
2. OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
El present Estudi de Seguretat i Salut, s’annexa al projecte constructiu i abarca les problemàtiques
específiques de seguretat i salut de l’obra a executar i es redacta d’acord amb les característiques
senyalades en el Real Decreto 1627/1997 de 24 d’Octubre de 1997.
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D’aquesta manera, s’integren en el Projecte Executiu/Constructiu, les premises bàsiques per a les quals

• El coneixement dels riscos, mitjançant la corresponent informació, formació i destrament.

el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris

• La seva transmissió als comandaments intermedis i treballadors afectats.

per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla

ꞏ Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.

d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de

ꞏ Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball,

quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de

les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.

Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici

ꞏ Adoptar mesures que anteposin la protecció colꞏlectiva i mesura preventiva de senyalització a la

dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

individual.

3. PRINCIPIS GENERALS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES

El principi que ha de persistir en tot programa d’acció preventiva i que consisteix en l’anteposició i

L’article 10è del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art.

primacia de la protecció colꞏlectiva i mesura preventiva de senyalització a la individual; és a dir,

15è de la “Ley de Prevención de Riesgos laborales” (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre) durant l’execució

aquesta té un caràcter subsidiari, i s’utilitza quan aquella no és possible o no és suficient.

de l’obra. I en particular en les següents activitats:

ꞏ Donar les degudes instruccions als treballadors.

-

El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.

ꞏ L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de

-

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instalꞏlacions.

seguretat i salut en el moment de donar els treballs.

-

L’elecció de l’emplaçament de llocs i àrees de treball, tenint en compte les condicions d’accés i la

ꞏ L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que es tindrà amb els

ꞏ L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències, no

diferents treballs o fases de treball.

temeràries que pugui cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos

-

La cooperació entre els contractistes, subcontractistes.

addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només es podran

-

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la llei 31/95 són els següents:

adoptar quan la magnitud d’aquests riscos sigui substancialment inferior al dels quals es pretén

ꞏ L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els

controlar i no existeixin alternatives més segures.

-

següents principis generals:

ꞏ Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de

ꞏ Evitar riscos, avaluar els riscos que no es puguin evitar i combatre els riscos en origen.

cobertura la prevenció de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, o

L’acció preventiva persegueix els següents objectius: l’eliminació o supressió dels riscos actuant o

treballadors autònoms.

modificant els factors que li donen cobertura. Si això no fos possible, s’imposa la necessitat
d’avaluar aquests riscos conforme metodologies comunament acceptades amb el que

4. AVALUACIÓ DE RISCOS

s’aconsegueix el control dels mateixos i la reducció dels seus efectes. L’adopció de les mesures

Les activitats principals que es desenvoluparan a l’obra són les següents:

pertinents que han d’incidir preferentment sobre la seva font i origen, removent les causes directes i

-

Tancaments i desviaments provisionals de trànsit.

indirectes que poden desencadenar la seva transformació en incidents o accidents. La substitució

-

Enderrocs superficials

dels elements perillosos del treball per altres que comportin poc o cap risc.

-

Canalitzacions i instalꞏlacions associades a escales

ꞏ Adaptar el treball a la persona en particular a la que respecta la concepció dels llocs de treball,

-

Pavimentació en les zones afectades per les canalitzacions

l’elecció dels equips dels mètodes de treball i producció, per tal de reduir el treball monòton i

-

Retirades i muntatges d’escales mecàniques amb grua

repetitiu i reduir els defectes dels mateixos a la salut. Això implica:

-

Gestió de residus.

• L’adopció de mesures que ens portin a l’adaptació del treball i el seu entorn a les capacitats de

Les descripcions d’aquestes activitats es detallen a la memòria del projecte.

les persones, aplicant els principis ergonòmics a la prevenció.
• L’atenuació del treball monòton i repetitiu mitjançant la caracterització dels llocs de treball i

Magnitud del risc

l’elecció dels equips, dels mètodes de treball i de producció més adequats per a reduir els efectes

S'estima la magnitud del risc a través dels criteris objectius de la gravetat i probabilitat.

nocius per a la salut.
A. Gravetat

ꞏ Tenir en compte l’evolució de la tècnica
L’assumpció de noves tecnologies aporta els riscos que són propis del contacte amb el desconegut;
en tal cas, les mesures a posar en pràctica en referències a:
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Es refereix a la gravetat de les conseqüències en el cas que el risc es materialitzés i s'expressa en tres

La magnitud del risc es troba comparant els graus que s'atribueixin a cadascuna de les variables

graus: baixa, de conseqüències menys greus; mitjana, de conseqüències greus i alta, de conseqüències

gravetat i probabilitat segons el quadre següent:

extremadament greus.

MAGNITUT DEL RISC

En el quadre següent, a manera d'exemple, es detallen les lesions i danys que han d'enquadrar-se en
cada grau:
GRAVETAT

Baixa

Mitjana

Alta

PROBABILITAT
CONSEQÜÈNCIES: LESIONS I DANYS

GRAVETAT
Alta

Mitjana

Baixa

Alta

Molt Alt

Alt

Moderat

Mitjana

Alt

Moderat

Baix

Baixa

Moderat

Baix

Molt Baix



Talls i cops petits



Irritació dels ulls per pols

Cadascuna de les variables precedents té un significat relatiu a la major o menor exigència de



Mal de cap

controlar el risc, la qual cosa condueix necessàriament a dissenyar un quadre de prioritats on s’indiqui



Desconfort

el procediment a seguir:



Molèsties i irritacions



Talls



Cremades



Commocions

risc generat no és rellevant, no sent necessari estudiar cap mesura concreta.



Revinclades importants

Degut a les característiques d’aquesta activitat, en fase d’obra serà necessari que



Fractures Menors



Sordesa



Asma



Dermatitis



Trastorns musculars-esquelètics



Infermetat que comporta a una incapacitat menor



Amputacions



Fractures majors



Intoxicacions



Lesions múltiples



Lesions fatals



Càncer i altres infermetats cròniques que retallin severament la vida

RISC
Molt Baix

Baix

SIGNIFICAT
Per a l’execució de l’activitat plantejada, en fase de projecte es considera que el

el pla de seguretat valori les proteccions individuals i colꞏlectives per a l’execució
d’aquesta activitat en fase d’obra i que se segueixin els principis de l’acció
preventiva i el compliment de les mesures generals de seguretat.
El projecte incorporarà especificacions concretes o mesures preventives per a
l’execució d’aquest capítol en fase d’obra. El pla de seguretat haurà d’estudiar

Moderat

l’activitat i les especificacions de projecte millorant-les en la mesura de lo possible
per a minimitzar el risc existent. El pla indicarà les mesures preventives,
proteccions individuals i colꞏlectives a aplicar, recursos tècnics i humans que
seran d’aplicació en l’execució de l’activitat.
En el projecte s’estudia amb detall l’activitat a executar, no sent possible realitzar
un procés constructiu o organització que minimitzi el possible risc a generar. El
projecte incorpora mesures preventives i especificacions concretes per a
l’execució d’aquest capítol en fase d’obra. El pla de seguretat haurà de realitzar un

Alt

B. Probabilitat

estudi específic amb detall plantejant sistemes organitzatius o recursos que
permetin baixar el risc existent o en cas de que no sigui possible, acotar i controlar

Aquesta variable contempla la major o menor probabilitat que concorrin juntament unes o altres

els riscs. El pla indicarà les mesures preventives, proteccions individuals i

circumstàncies perquè el risc es materialitzi, tenint en compte les vegades o freqüència en què aquell

colꞏlectives a aplicar, recursos tècnics i humans que seran d’aplicació de forma

pugui presentar-se.

estricta en l’execució de l’activitat.
No es pot tolerar el risc. Convé evitar el plantejament d’aquestes activitats o

La probabilitat pot ser baixa, mitjana, alta.

Molt Alt

Baixa

És molt estrany que es produeixi la creació del risc

Mitjana

El risc es preveu que es materialitzi en algunes ocasions

Alta

Per les característiques del treball, el risc es pot produir de forma continuada

modificar el sistema d’execució per a baixar la magnitud del risc generat. En cas
d’excepcions, aquestes han de quedar clarament justificades.

A continuació s’adjunta l’avaluació de riscos específica per a cada una de les activitats principals de
l’obra en qüestió, segons les característiques particulars de la mateixa (dimensions, procediment
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constructiu plantejat, condicionants, etc.). A partir d’aquesta avaluació de riscos, en funció del quadre

ENDERROCS SUPERFICIALS

Probabilitat

Gravetat

Aval. Risc

anterior, es realitza un detall de les especificacions concretes, mesures preventives, proteccions

Caigudes de persones a diferent nivell.

MITJANA

MITJANA

MODERAT

colꞏlectives i individuals a implantar per aquells riscos moderats i alts:

Caigudes de persones al mateix nivell.

ALTA

BAIXA

MODERAT

Caigudes d’objectes per desplom.

MITJANA

MITJANA

MODERAT

Caiguda d’objectes per manipulació.

MITJANA

MITJANA

MODERAT

Caiguda d’objectes despresos

BAIXA

MITJANA

BAIX

Cops amb objectes immòbils.

BAIXA

MITJANA

BAIX

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Cops amb objectes o eines.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Projecció de fragments o partícules

MITJANA

BAIXA

BAIX

Enganxament per o entre objectes

MITJANA

MITJANA

MODERAT

Enganxaments per bolcada de màquines.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Sobreesforços.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Exposició a temperatures extremes

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Contactes elèctrics.

MITJANA

MITJANA

MODERAT

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Exposició a radiacions.

MITJANA

BAIXA

BAIX

Explosions.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Incendis.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Causats per éssers vius.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.

BAIXA

ALTA

MODERAT

MITJANA

BAIXA

BAIX

MITJANA

MITJANA

MODERADA

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

agents psicosocials.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Riscos derivats d’exigències del treball.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Factors de risc personal.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

TANCAMENTS I DESVIAMENTS

Probabilitat

Gravetat

Aval. Risc

Caigudes de persones a diferent nivell.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Caigudes de persones al mateix nivell.

MITJANA

BAIXA

BAIX

Caigudes d’objectes per desplom.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Caiguda d’objectes per manipulació.

BAIXA

MITJANA

BAIX

Caiguda d’objectes despresos

BAIXA

MITJANA

BAIX

Cops amb objectes immòbils.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Cops amb objectes o eines.

MITJANA

BAIXA

BAIX

Projecció de fragments o partícules

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Enganxament per o entre objectes

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Enganxaments per bolcada de màquines.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Sobreesforços.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Exposició a temperatures extremes

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Contactes elèctrics.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Exposició a radiacions.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Explosions.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Incendis.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Causats per éssers vius.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.

BAIXA

ALTA

MODERAT

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents físics.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents biològics.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents físics.
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a

Instalꞏlacions de neteja personal i benestar
a les obres.

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents psicosocials.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Riscos derivats d’exigències del treball.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Factors de risc personal.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
DES DE PLATAFORMES MÒBILS
Mesures preventives

Instalꞏlacions de neteja personal i benestar
a les obres.

agents químics.

agents biològics.

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents químics.

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

No es pot pujar o baixar de la plataforma quan està en moviment, i cal mantenir sempre el cos en el
seu interior.
S’ha d’accedir a la plataforma per les vies d’accés previstes pel fabricant, mai per l’estructura.
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Cal accionar els controls de la plataforma de manera lenta i uniforme.

El tensor ha d’estar completament estirat en les escales de tisora.

Cal verificar que les condicions del sòl són apropiades per suportar la càrrega màxima indicada pel

Per utilitzar l’escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala no estan brutes de

fabricant.

substàncies que patinin: greix, oli, etc.

A més a més, cal evitar zones de dolls, forats, taques de greix o qualsevol risc potencial.

Per utilitzar l’escala cal mantenir el cos en l’amplada d’aquesta escala.

Quan la plataforma estigui en moviment cal subjectar-se a les baranes amb fermesa.

Cal evitar realitzar activitats amb vibracions excessives o pesos importants.

No es pot pujar o seure a les baranes de la plataforma.

No es pot moure l’escala quan hi hagi un treballador.

No es pot allargar l’abast de la plataforma amb mitjans auxiliars com ara escales i bastides.

En les escales de tisora, l’operari no es pot situar una cama a cada lateral de l’escala.

No s’ha de sobrepassar la càrrega màxima ni el nombre màxim de persones autoritzades pel

Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura.

fabricant.

Són prohibits el transport i la manipulació de càrregues en les escales de mà quan el pes o les

Cal fer servir sempre els mètodes d’anivellació o estabilització més adequats.

dimensions de la càrrega puguin comprometre la seguretat del treballador.

No es pot manipular ni desactivar cap dels dispositius de seguretat de la plataforma.

Els travessers de les escales han d’estar en posició horitzontal.

Abans d’iniciar els treballs cal revisar l’entorn de treball per tal d’identificar els perills de la zona: línies

L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons.

elèctriques, bigues, etc.

El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de manera que no impedeixi una

S’han de suspendre els treballs en condicions meteorològiques adverses: vent fort, tempestes amb

subjecció segura.

descàrregues elèctriques, etc.

No es poden utilitzar escales acabades de pintar.

Cal llegir el manual d’instruccions de l’equip abans d’utilitzar-lo.

No es poden utilitzar escales de mà de més de 5 metres de longitud, la resistència de les quals no

Cal respectar la distància d’estacionament o treball de la plataforma de 2 m a la vora d’una excavació.

tingui garanties.

L’ús d’aquests equips està reservat a personal autoritzat.

Les escales suspeses s’han de fixar de manera segura per tal d’evitar moviments de balanceig. Les

Cal mantenir la plataforma de treball neta i ordenada.

escales compostes de varis elements adaptables o extensibles han d’utilitzar-se de manera que la

Proteccions colꞏlectives

immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.

No s’ha d’accionar la plataforma sense la barra de protecció colꞏlocada o la porta de seguretat

No es permet fer servir escales de mà en els treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o

tancada.

similar si no estan prou protegits.

Equips de protecció individual

És prohibit l’ús simultani de l’escala manual per més d’un treballador.

Casc.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Calçat de seguretat.

Proteccions colꞏlectives

Arnès.

En treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar s’han de colꞏlocar les proteccions

Roba de treball.

colꞏlectives més adequades a la geometria de la zona que cal protegir.
Equips de protecció individual

DES D’ESCALES MANUALS

Casc.

Mesures preventives

Calçat de seguretat.

Cal fer servir totes dues mans per pujar i baixar.

Arnès (per sobre de 3,5 m).

L’escala ha d’estar subjectada per la part superior a l’estructura; per la part inferior ha de disposar de

Roba de treball.

sabates antilliscants, grapes o qualsevol mecanisme antilliscant i s’ha d’aguantar sempre sobre
superfícies planes i sòlides.

DES DE MÀQUINARIA MÒBIL

No es poden utilitzar les escales com a passarelꞏles.

Mesures preventives

No es poden empalmar escales, llevat que ho hagi previst el fabricant.

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.

Cal colꞏlocar-les en un angle de 75º respecte a l’horitzontal.

S’ha de pujar i baixar de la màquina únicament per l’escala prevista pel fabricant.

Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior.

Per pujar i baixar per l’escala de la màquina, cal fer servir totes dues mans i fer-ho sempre de cara a

Cal revisar les abraçadores de les escales extensibles.

la màquina.

Els esglaons han d’estar acoblats.

Per baixar de la màquina no es pot saltar directament des de la cabina.
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És prohibit transportar persones alienes sobre la màquina.

S’han de definir els contenidors necessaris i adequats per als residus especials.

Cal netejar l’escala d’accés de la màquina per evitar acumulacions de fang.

Cal acotar les zones d’apilament de materials susceptibles de provocar relliscades per evitar-ne

Proteccions colꞏlectives

l’expansió incontrolada.

S’han de mantenir en bon estat les proteccions colꞏlectives existents en la maquinària.

Cal abocar material absorbent en zones humides on es pugui produir fàcilment verdet.

Equips de protecció individual

S’ha de mantenir el calçat sempre net de restes de fang o elements que puguin provocar relliscades.

Casc.

Cal mantenir les eines ordenades i fora del lloc de pas.

Calçat de seguretat.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Roba de treball.

Proteccions colꞏlectives
S’han de definir i senyalitzar les zones susceptibles de provocar relliscades després d’haver-se

CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

produït vessaments importants de productes químics o similars.

PER ORDRE I NETEJA INSUFICIENTS

Equips de protecció individual

Mesures preventives

Casc.

S’han d’evitar abocaments de greixos o líquids que facilitin les relliscades.

Calçat de seguretat.

Cal passar les canalitzacions provisionals, en especial les elèctriques, penjades del sostre.

Roba de treball.

Cada treballador ha de mantenir net i ordenat el seu lloc de treball, recollir periòdicament els residus

PER ILꞏLUMINACIÓ INSUFICIENT

que genera i llençar-los en els contenidors pertinents.

Mesures preventives

Cada treballador ha de ser responsable de tenir ordenades les seves eines de treball i evitar que

Sempre que sigui possible, cal mantenir la ilꞏluminació natural i completar-la només quan sigui

dificultin el pas o les activitats d’altres companys.

necessari.

Cal evitar la presència de maquinària, equips o materials en les zones de pas.

La ilꞏluminació artificial ha de ser apropiada i prou intensa, i el color de la llum no ha d’ocasionar

Quan les circumstàncies o la tipologia de l’obra ho requereixin, l’equip d’obra ha de planificar els

efectes negatius, de manera que el color més recomanat és el blanc.

passos i els itineraris del personal a l’interior de l’obra i, quan calgui, cal que se senyalitzin i es

S’ha d’utilitzar preferentment la ilꞏluminació artificial general, complementada amb llums localitzades

delimitin.

en zones concretes que requereixin nivells d’ilꞏluminació més elevats.

Cal definir adequadament els sistemes de transport intern i evacuació dels residus: carretons,

Cal adequar els nivells d’ilꞏluminació d’acord amb el tipus de treball i depenent del grau de dificultat.

tremuges o similar.

Aquests nivells es troben tipificats segons la legislació vigent com a nivells mínims d’ilꞏluminació.

Cal definir adequadament la tipologia i la quantitat dels contenidors que han de contenir els residus.

Cal dotar els sistemes d’enllumenat artificial dels quadres amb els dispositius de protecció adequats i

Proteccions colꞏlectives

en bon estat de manteniment.

S’ha de definir i senyalitzar degudament les zones d’apilament i emmagatzematge de materials i

S’ha de verificar que els sistemes d’ilꞏluminació utilitzats no originen riscos elèctrics, d’incendi o

residus, com també les zones destinades a la maquinària.

explosió.

Equips de protecció individual

S’han de substituir les bombetes o fluorescents fosos.

Casc.

Cal netejar periòdicament els llums i les proteccions transparents.

Calçat de seguretat.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Roba de treball.

Proteccions colꞏlectives
No aplicable.

PER RELLISCADES

Equips de protecció individual

Mesures preventives

Casc.

S’han d’emmagatzemar els envasos de productes especials (olis, greixos, pintures, etc.) en posició

Calçat de seguretat.

vertical, en zones prèviament definides, sobre paviments impermeables, a cobert i sempre que sigui

Roba de treball.

possible en cubetes.
Cal colꞏlocar cubetes sota les aixetes o les zones de subministrament de productes que puguin

PER ENSOPEGAR AMB CABLES ELECTROMÀNEGUES

generar residus especials, per tal de recollir abocaments incontrolats o degoteigs.

Mesures preventives
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Cal fer tota l’estesa elèctrica de manera aèria i prevenir la circulació de persones i vehicles.

No es poden superar els pendents indicats pel fabricant.

Cal cobrir els cables o mànegues de manera provisional a les zones de pas.

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les

Sempre que sigui possible, no s’han de fer servir cables excessivament llargs.

condicions del terreny poden haver canviat.

Cal planificar la distribució adequada d’endolls elèctrics.

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de les màquines responen

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

correctament i estan en perfecte estat: frens, cadenes, clàxon, llums estàtics, etc.

Proteccions colꞏlectives

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.

Cal definir i senyalitzar les zones afectades per aquests elements quan la quantitat o la perillositat ho

Cal assegurar la màxima visibilitat de les màquines i netejar-ne els retrovisors, els parabrises, els

requereixin.

llums i els miralls.

Equips de protecció individual

S’ha de verificar que la zona de conducció està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes

Casc.

descontrolats en la zona de comandaments.

Calçat de seguretat.

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.

Roba de treball.

Cal conèixer l’alçària màxima de la maquinària per tal d’evitar interferències amb elements viaris,
línies elèctriques o similar.

PER CAMINAR PER SUPERFICIES IRREGULARS

Cal controlar la maquinària únicament des del seient del conductor.

Mesures preventives

En actuacions dins de l’aigua, s’ha d’utilitzar la cullera per verificar la profunditat del fons i per

Cal ilꞏluminar correctament les zones de treball.

descobrir possibles cavitats o perills.

És prohibit caminar per sobre els carrils ferroviaris.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits

Cal desplaçar-se amb precaució en les zones amb superfícies irregulars.

de seguretat, cal aparcar la maquinària en un lloc segur i esperar.

S’han d’evitar vessaments de greixos o líquids que facilitin les relliscades.

Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, s’ha d’orientar el braç cap a baix gairebé tocant al terra,

Cada treballador ha de ser responsable de tenir ordenades les seves eines de treball i evitar que

si s’escau.

dificultin el pas o les activitats dels altres companys.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

senyalista expert que el guiï.

Proteccions colꞏlectives

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.

Separar degudament les zones d’apilament i emmagatzematge de materials i residus, com també la

No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.

zona destinada a la maquinària i zones de pas.

Cal extreure el material amb vista al pendent.

Quan les circumstàncies o la tipologia de l’obra ho requereixin, l’equip d’obra ha de planificar els

S’ha de moure la maquinària amb la pala recollida i en el sentit del moviment, si s’escau.

passos i els itineraris del personal a l’interior de l’obra i, quan sigui necessari, senyalitzar-los i

Cal evitar desplaçaments de la maquinària en zones a menys de 2m de la coronació dels talussos.

delimitar-los.

S’ha d’estacionar la maquinària en zones retirades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,

Equips de protecció individual

d’esllavissaments o inundacions. Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor

Casc.

de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

Guants contra agressions mecàniques.

S’han de fer manteniments periòdics de la maquinària d’acord amb les instruccions del fabricant.

Calçat de seguretat.
Roba i accessoris de senyalització.

Proteccions colꞏlectives
Cal delimitar i senyalitzar amb malla de senyalització o similar les zones de risc de desplom.

CAIGUDES D’OBJECTES PER DESPLOM

Equips de protecció individual

PER MANIOBRES INCORRECTES DE LA MAQUINÀRIA

Casc (només fora de la cabina).

Mesures preventives

Calçat de seguretat.

S’ha de verificar que la persona que condueix maquinària està autoritzada, té el carnet B de conduir i

Faixa i cinturó antivibracions.

té la formació i la informació de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5. D’aquesta

Roba de treball.

manera, abans de manipular maquinària cal haver-se’n llegit el manual d’instruccions.

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la cabina).
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DE MATERIALS TRANSPORTATS DES DE CAMIONS

Mesures preventives

Mesures preventives

S’ha d’utilitzar l’equip d’elevació segons les instruccions del fabricant.

No s’han de sobrecarregar els camions ni passar del PMA indicat pel fabricant.

En cap cas, l’operari no pot pujar a la càrrega.

Cal cobrir la caixa del camió amb lones quan es transportin materials a granel.

No s’han de fer moviments bruscos en l’arrencada i la hissada de la càrrega.

S’han de carregar els materials que cal transportar uniformement repartits i subjectats amb elements

Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant, les quals han d’estar en un lloc visible.

auxiliars, quan sigui necessari.

S’ha de subjectar la càrrega de manera estable a través dels punts d’ancoratge i les eslingues que

Cal respectar les normes de circulació i mantenir la velocitat adequada en cada cas.

calguin. Quan la tipologia dels elements transportats, com, per exemple, la mida, ho requereixi, cal

S’ha de comprovar que la contraporta del camió es troba totalment tancada.

recobrir tot el material amb una xarxa o similar.

Cal comprovar el bon estat del remolc.

Cal verificar l’existència del pestell de seguretat en els ganxos.

Proteccions colꞏlectives

És prohibit treballar quan les condicions meteorològiques posin en perill les condicions de seguretat.

No aplicable.

Cal comprovar el bon estat de les eslingues, els cables i els altres elements de subjecció en cada
utilització.

Equips de protecció individual

Cal verificar i respectar les indicacions de càrrega màxima admissible.

Casc (només fora de la cabina).

En cap cas l’operari que carrega i descarrega la càrrega no s’ha de colꞏlocar sota la càrrega mentre

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la cabina).

està suspesa.
Hi ha d’haver un codi de senyals conegut per tots els operaris que intervinguin en treballs relacionats

CAIGUDES D’OBJECTES PER MANIPULACIÓ

amb l’arrencada i la hissada de la càrrega.

MANUAL DE CÀRREGUES

Proteccions colꞏlectives

Mesures preventives

Cal senyalitzar la zona de treball quan sigui necessari.

No s’han de fer moviments bruscos durant la manipulació o el transport de càrregues.

Equips de protecció individual

No es poden manipular ni transportar materials de pesos excessius per a la persona.

Casc.

Abans d’aixecar la càrrega, cal examinar-la per detectar cantons punxeguts, brutícies, etc., i decidir,

Guants contra agressions mecàniques.

segons la forma, el pes i el volum, el millor lloc per subjectar-la.

Calçat de seguretat.

Quan el trasllat d’aquests materials s’hagi de fer utilitzant elements auxiliars com ara escales,

Roba de treball.

bastides o similar, aquests elements han de ser emprats de manera adequada.
En el moment d’iniciar l’aixecament de la càrrega, els peus han d’estar separats una distància

ATRAPAMENTS PER OBJECTES O ENTRE OBJECTES

equivalent a l’amplada de l’espatlla.

PER ACTIVITATS D’ENDERROC

Cal ajupir-se doblegant els genolls, mai l’esquena.

Mesures preventives

En càrregues pesants o difícils de manipular, cal recórrer a l’ajuda d’un altre treballador.

Cal seguir rigorosament les indicacions del projecte d’enderroc.

S’ha de verificar l’estat correcte de les eines abans d’utilitzar-les.

Els enderrocs han de ser realitzats per personal autoritzat.

Cal utilitzar les eines correctament.

Cal apuntalar les zones on es detecti el perill d’ensorrament incontrolat.

Proteccions colꞏlectives

S’ha de planificar i verificar la influència de l’enderrocament sobre els edificis pròxims.

No aplicable.

Cal evitar que els operaris treballin en nivells diferents.

Equips de protecció individual

S’ha de determinar la seqüència d’enderroc més adequada per a cada cas.

Casc.

Cal fer la demolició de dalt a baix.

Calçat de seguretat.

És prohibida la permanència dels treballadors en la verticalitat dels treballs d’enderroc.

Guants contra agressions mecàniques.

Cal controlar i limitar l’acumulació d’enderrocs a les plantes d’un edifici en enderrocs parcials.

Roba de treball.

Cal colꞏlocar tremuges d’evacuació de runa per facilitar la retirada dels enderrocs.
És prohibit treballar en obres de demolició en condicions meteorològiques adverses: vent fort, pluja,

MECÀNICA DE CÀRREGUES

neu, etc.
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Cal verificar que la maquinària utilitzada per a l’enderroc s’adequa a les característiques de l’immoble

≤1

50

50

70

300

Dpel-1: distància fins a límit exterior de la zona de perill

o zones que cal enderrocar.

3

62

52

112

300

quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm).

En enderrocs amb explosius, se n’ha de limitar la manipulació als especialistes i cal comunicar a les

6

62

53

112

300

Dpel-2: distància fins a límit exterior de la zona de perill

autoritats locals la realització de l’enderroc.

10

65

55

115

300

quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm).

Quan calgui retirar elements d’amiant, com, per exemple, plaques o canonades de fibrociment,

15

66

57

116

300

Dprox-1: distància fins a límit exterior de la zona de proximitat

prèviament cal redactar el preceptiu pla de treball que ha d’aprovar l’autoritat laboral competent. Per

20

72

60

122

300

quan sigui possible delimitar amb precisió la zona de treball

fer aquests tipus d’enderrocs cal que les empreses estiguin inscrites al Registre d’Empreses amb Risc

30

82

66

132

300

i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la

d’Amiant (RERA).

45

98

73

148

300

realització del treball (cm).

Cal evitar sobrecàrregues excessives generals o puntuals dels forjats.

66

120

85

170

300

Dprox-2: distància fins a límit exterior de la zona de proximitat

Proteccions colꞏlectives

110

160

100

210

500

quan sigui possible delimitar amb precisió la zona de treball

132

180

110

330

500

i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la

220

260

160

410

500

380

390

250

540

700

S’ha de tancar i senyalitzar la zona que cal enderrocar.
Equips de protecció individual
Casc.
Ulleres.
Mascareta.

Definicions segons el RD 614/2001:

Guants contra agressions mecàniques.

1. Zona de perill o zona de treballs en tensió: espai al voltant dels elements en tensió on la presència

Calçat de seguretat.

d'un treballador desprotegit suposa un risc greu i imminent perquè es pot produir un arc elèctric, o un

Arnès (només en situacions especials).

contacte directe amb l’element en tensió, tenint en compte els gestos o els moviments normals que

Roba de treball.

pot fer el treballador sense desplaçar-se.
2. Zona de proximitat: espai delimitat al voltant de la zona de perill des de la qual el treballador pot

CONTACTES ELÈCTRICS

envair accidentalment aquesta zona. On no s’interposi una barrera física que garanteixi la protecció

D’OPERARIS AMB LÍNIES AÈRIES

davant del risc elèctric, la distància des de l’element en tensió fins al límit exterior d'aquesta zona ha

Mesures preventives

de ser la indicada en la taula.

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric:

En cas que els treballs que s’han de realitzar no permetin mantenir les distàncies de seguretat

1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió.

anteriorment esmentades, s'ha de solꞏlicitar el descàrrec de la línia a la companyia propietària. Això

2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar

consisteix a deixar la línia fora de servei amb tots els conductors en curtcircuit i connectats a terra.

3: Verificar absència de tensió

L'execució d'aquesta mesura només la pot realitzar la companyia propietària de la línia.

4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió.

Abans d'iniciar el treball, l'encarregat de l'obra ha d'exigir que:

5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball.

1r. S'hagin colꞏlocat equips de connexió de terra i curtcircuit en els conductors de la línia de manera

Abans d'iniciar els treballs s’han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.
En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia subministradora.
L'encarregat ha d'informar tots els treballadors afectats d’aquest risc.
S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD
614/2001.
S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (vent, pluja, tempesta, etc.)
posin en perill les condicions de seguretat.
Si s'han de realitzar treballs prop de línies elèctriques, s'han de mantenir les distàncies de seguretat
que exigeix el RD 614/2001:
Un≤

Dpel-1

realització del treball (cm).

Dpel-2

Dprox-1

visible des del lloc del treball.
2n. Li lliurin una confirmació escrita que la mesura s'ha portat a terme i que no la retiraran sense
avisar-lo.
Proteccions colꞏlectives
Cal colꞏlocar obstacles que evitin que l'àrea de treball envaeixi la zona de proximitat de les línies
aèries.
Equips de protecció individual
Casc.
Guants contra agressions d'origen elèctric (si cal manipular les línies). Només personal autoritzat per

Dprox-2

Un: tensió nominal de la instalꞏlació (Kv).

la companyia.
Calçat de seguretat.
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contacte directe amb l'element en tensió, tenint en compte els gestos o moviments normals que pot
fer el treballador sense desplaçar-se.

DE MAQUINÀRIA AMB LÍNIES AÈRIES

2. Zona de proximitat: espai delimitat al voltant de la zona de perill des del qual el treballador pot

Mesures preventives

envair accidentalment aquesta zona. On no s'interposi una barrera física que garanteixi la protecció

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric:

davant del risc elèctric, la distància des de l'element en tensió fins al límit exterior d'aquesta zona ha

1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió.

de ser la indicada en la taula.

2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar

En cas que els treballs que s’han de realitzar no permetin mantenir les distàncies de seguretat

3: Verificar absència de tensió

anteriorment esmentades, s'ha de solꞏlicitar el descàrrec de la línia a la companyia propietària. Això

4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió.

consisteix a deixar la línia fora de servei amb tots els conductors en curtcircuit i connectats a terra.

5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball.

L'execució d'aquesta mesura només la pot realitzar la companyia propietària de la línia. Abans
d'iniciar el treball, l'encarregat de l'obra ha d'exigir que:

Abans d'iniciar els treballs s'han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.

1r. S'hagin colꞏlocat equips de connexió de terra i curtcircuit en els conductors de la línia de manera

En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia subministradora.

visible des del lloc del treball.

L'encarregat ha d'avisar tots els conductors afectats d’aquest risc.

2n. Li lliurin una confirmació escrita que la mesura s'ha portat a terme i que no la retiraran sense

S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD

avisar-lo.

614/2001.

Proteccions colꞏlectives

S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (vent, pluja, tempesta, etc.)

Colꞏlocació de pòrtics de seguretat, tanques, terraplens, etc.

posin en perill les condicions de seguretat.

Reducció de la zona d'abast de l'element d'altura mitjançant la instalꞏlació de dispositius de seguretat

Si s'han de realitzar treballs de càrrega i descàrrega de materials prop de línies elèctriques, s'han de

que limitin el recorregut de les seves parts mòbils. Aquests dispositius acostumen a ser elèctrics,

mantenir les distàncies de seguretat que exigeix el RD 614/2001:

mecànics o hidràulics. Generalment, aquesta mesura només s'aplica als elements d'altura que operen
immobilitzats sobre el terreny.

Un≤
≤1

Dpel-1
50

Dpel-2
50

Dprox-1
70

Reducció de la zona d'abast de la càrrega d'una grua torre mitjançant un dispositiu que limiti el

Dprox-2
300

3

62

52

112

300

6

62

53

112

300

10

65

55

115

300

15

66

57

116

300

20

72

60

122

300

30

82

66

132

300

45

98

73

148

300

66

120

85

170

300

110

160

100

210

500

132

180

110

330

500

220

260

160

410

500

380

390

250

540

700

Un: tensió nominal de la instalꞏlació (Kv).

recorregut del carro per la ploma.

Dpel-1: distància fins a límit exterior de la zona de perill

Reducció de la zona d'abast d'una grua torre mitjançant un dispositiu que limiti la rotació de la ploma.

quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm).

Equips de protecció individual

Dpel-2: distància fins a límit exterior de la zona de perill

Casc.

quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm).

Roba de treball.

Dprox-1: distància fins a límit exterior de la zona de proximitat
quan sigui possible delimitar amb precisió la zona de treball

DE MAQUINÀRIA AMB LÍNIES SUBTERRÀNIES

i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la

Mesures preventives

realització del treball (cm).

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric:

Dprox-2: distància fins a límit exterior de la zona de proximitat

1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió.

quan sigui possible delimitar amb precisió la zona de treball

2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar

i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la

3: Verificar absència de tensió

realització del treball (cm).

4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió.
5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball.
Abans d'iniciar els treballs s'han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.

Definicions segons el RD 614/2001:
1. Zona de perill o zona de treballs en tensió: espai al voltant dels elements en tensió on la presència
d'un treballador desprotegit suposa un risc greu i imminent perquè es pot produir un arc elèctric, o un

En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia subministradora.
L'encarregat ha d'avisar tots els maquinistes afectats d’aquest risc.
S'han de senyalitzar totes les línies perilloses per evitar-ne la ruptura.
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Si s'han de realitzar treballs prop de línies elèctriques, s’ha de solꞏlicitar el descàrrec de la línia a la

Proteccions colꞏlectives

companyia propietària. Això consisteix a deixar la línia fora de servei amb tots els conductors en

Els quadres de comandament han d’anar protegits en caixes blindades, amb porta, pany i clau.

curtcircuit i connectats a terra. L'execució d'aquesta mesura només la pot realitzar la companyia.

Cada quadre elèctric va proveït de la seva presa de terra i d’un senyal normalitzat d’advertiment de

S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD

risc elèctric.

614/2001.

Cal separar i, si s’escau, senyalitzar els materials en mal estat, per evitar que es torni a fer servir.

En zones de serveis afectats, els operaris de les diferents màquines han d’actuar amb precaució i

Equips de protecció individual

sempre guiats per encarregats experimentats.

Casc.

S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (pluja, tempesta, etc.) posin en

Guants contra agressions d’origen elèctric (només electricistes).

perill les condicions de seguretat.

Calçat de seguretat.

Proteccions colꞏlectives

Roba de treball.

En cas que algun cable quedi al descobert, s'ha de senyalitzar i delimitar la zona adequadament.
Equips de protecció individual

ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS AMB VEHICLES O CONTRA VEHICLES

Calçat de seguretat.

PER TRÀNSIT INTERN DE L’OBRA

Roba de treball.

Mesures preventives
La traça afectada per les obres ha d’estar senyalitzada i degudament delimitada en zona de talussos.

EN INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES PROVISIONALS DE L’OBRA

Totes les obres amb circulació interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de limitació

Mesures preventives

de velocitat.

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric:

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament

1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió.

general de circulació i el Catàleg de senyals de circulació.

2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar

Cal mantenir les distàncies de seguretat.

3: Verificar absència de tensió

Les maniobres de la maquinària de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per persones

4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió.

que senyalitzin.

5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball.

En obres consistents en ampliacions de calçades o similar en què necessàriament el tràfic rodat

Cal dimensionar les instalꞏlacions adequadament.

circula per vials afectats per l’obra, quan no es respectin els límits de velocitat o altres senyals, cal

Cal dotar les instalꞏlacions de quadres de comandament amb els elements de protecció adequats:

recórrer a la policia de trànsit competent a la zona.

interruptors magnetotèrmics i diferencials.

Cal exigir la màxima concentració dels conductors de vehicles de l’obra, per tal d’evitar distraccions

Sempre que sigui possible, el cablejat de les instalꞏlacions provisionals de l’obra s’ha de passar penjat

com a conseqüència de la seva activitat.

del sostre, evitant zones de pas i humitats.

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la ilꞏluminació necessària.

Els endolls han d’estar en bon estat.

Proteccions colꞏlectives

Els cables mànega han de ser antihumitat.

Les zones d’emmagatzematge d’aquests productes s’han de situar en zones específiques

Cal verificar periòdicament el bon estat de les instalꞏlacions amb manteniments regulars.

correctament senyalitzades.

Cal comprovar el funcionament correcte dels elements de protecció dels quadres de comandament.

Equips de protecció individual

La reparació de qualsevol element de la instalꞏlació elèctrica cal deixar-la a especialistes

Casc.

(electricistes). Els quadres elèctrics, envolvents, aparellatge, preses de corrent i demés elements de

Mascareta (en casos especials).

la instalꞏlació provisional d’obra han de complir les condicions de seguretat contemplades al REBT

Calçat de seguretat.

842/2002 i concretament la ITC-BT-33.

Roba de treball.

Els quadres elèctrics d’obra anomenats «conjunts per a obres CO», s’han de construir d’acord amb la
norma UNE-EN 60439-4.

EN MANIOBRES AMB MAQUINÀRIA MÒBIL

El grau de protecció dels elements de la instalꞏlació situats a la intempèrie a les obres serà com a

Mesures preventives

mínim d’IP 45.
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Quan aquestes màquines circulin únicament per l’obra, cal verificar que les persones que les

Els senyals han de ser retroreflectants amb nivell 2.

condueixen estan autoritzades, tenen la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD

La retirada de senyalització mòbil s’ha de fer en l’ordre invers en el qual s’ha colꞏlocat i cal fer-ho

1215/1997, de 8 de juliol, article 5, i se n’han llegit el manual d’instruccions. Si les màquines circulen

mitjançant protocols de seguretat.

per una via pública, a més a més, cal que els conductors tinguin el carnet de conduir B.

Cal anulꞏlar la senyalització existent de la via quan aquesta senyalització contradigui la d’obra.

Cal planificar les zones de circulació i la senyalització provisional de l’obra.

Cal colꞏlocar la senyalització d’obra en l’ordre en el qual se l’hagi de trobar el trànsit.

En actuacions que afectin vies amb trànsit, cal definir una senyalització d’acord amb la norma 8.3.IC.

Equips de protecció individual

Cal respectar la senyalització provisional de l’obra.

Calçat de seguretat.

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la ilꞏluminació necessària.

Roba i accessoris de senyalització.

S’han de mantenir els elements de senyalització de la màquina nets i en bon estat.
Cal mantenir les distàncies de seguretat.

RISC DE DANYS A LA SALUT DERIVATS DE L’EXPOSICIÓ A AGENTS FÍSICS

En maniobres difícils cal recórrer al suport d’un senyalista.

PER INHALACIÓ DE POLS I FIBRES

Proteccions colꞏlectives

Mesures preventives

Quan sigui necessari, s’ha de delimitar la zona de treball d’una màquina o diverses màquines amb

Sempre que la naturalesa de l’operació ho permeti, s’ha de treballar per via humida.

tanques, malla, cons o similar.

Per als treballs que, per la naturalesa del risc i/o la seva durada, l’avaluació de riscos així ho

Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles,

determini, cal adoptar mesures organitzatives de rotació en el lloc de treball.

mitjançant la colꞏlocació de tanques, malles de senyalització, cons o similar.

Cal reduir al mínim el nombre de treballadors exposats.

Cal colꞏlocar els senyals i els elements de senyalització provisional d’obra.

S’ha de reduir al mínim la durada i la intensitat de les exposicions a pols.

Equips de protecció individual

S’han d’humitejar els terres abans de netejar-los.

Casc (només fora de la màquina).

Cal disposar d’instalꞏlacions apropiades per a la higiene personal.

Calçat de seguretat.

Els treballadors han d’adoptar mesures higièniques adequades, tant personals com d’ordre i neteja en
l’àrea de treball. Abans de menjar, beure o fumar, els treballadors exposats a pols o fibres s’han de

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

rentar les mans, la cara i la boca.

PER TRÀNSIT EXTERN A L’OBRA

És prohibit preparar i consumir aliments, com també beure i fumar a les àrees de treball on hi hagi

Mesures preventives

exposició a pols o fibres.

Les obres que incideixin amb la circulació viària han de definir una senyalització provisional d’acord

La roba de treball és d’ús obligatori durant la jornada laboral, i cal substituir-la per la roba de carrer en

amb els criteris de la norma Senyalització d’obres (norma de carreteres 8.3-IC).

finalitzar la jornada laboral. La neteja d’aquesta roba de treball cal realitzar-la, com a mínim, una

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament

vegada per setmana.

general de circulació i el Catàleg de senyals de circulació.

Proteccions colꞏlectives

Quan les obres impliquin talls temporals de carreteres importants cal posar-ho en coneixement dels

Tots els equips de treball i les eines portàtils, quan tècnicament sigui possible, han d’estar proveïts

seus usuaris a través de la premsa o altres mitjans.

d’un sistema d’aspiració localitzada.

En la definició de la senyalització provisional que cal utilitzar per a una via determinada, cal verificar si

En operacions que impliquin un risc per emissió de pols o fibres, cal treballar amb un sistema de

el propietari de la via té identificats requisits per a aquest tipus d’interferències, i fins i tot és

ventilació mecànica adequat. En cas que no sigui possible instalꞏlar-lo, cal treballar a l’aire lliure; si

recomanable demanar-li que la revisi.

s’ha de treballar a l’interior de locals, aquests locals han d’estar ventilats adequadament.

Proteccions colꞏlectives

Equips de protecció individual

Cal senyalitzar i delimitar amb tanques, barres New Jersey o similars les obres, excepte el trànsit

Casc.

extern. Quan sigui necessari per a la protecció dels treballadors, les vies de circulació de vehicles han

Ulleres.

d’estar delimitades mitjançant franges contínues d’un color visible, preferentment blanc o groc, tenint

Mascareta.

en compte el color del terra. La delimitació ha de respectar les distàncies necessàries de seguretat

Màscara.

entre vehicles i objectes o vianants.

Guants contra agressions químiques.

Cal colꞏlocar senyalització nocturna i comprovar diàriament el seu funcionament correcte.

Calçat de seguretat.
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Roba de treball.

. En cap cas l’exposició del treballador, tenint en compte l’atenuació que proporcionen els protectors

SOROLL

auditius individuals utilitzats, no pot superar aquests valors.

Mesures preventives

. Disponibilitat de protectors auditius amb característiques d’atenuació adequades.

En els llocs de treball on el nivell d’exposició diari equivalent superi els 80 dB(A) i el nivell de pic

. Si es comproven exposicions superiors a aquests valors, cal:

superi els 135 dB(C):

- Adoptar mesures immediatament per reduir l’exposició per sota d’aquests valors límit.

. Cal avaluar el nivell d’exposició diari equivalent en els llocs de treball, després d’haver efectuat

- Determinar els motius de la sobreexposició.

l’avaluació inicial, i repetir les mesures cada tres anys, com a mínim.

- Corregir les mesures de prevenció i protecció, per tal d’evitar que torni a passar.

. Els treballadors tenen dret a fer-se un control audiomètric mitjançant un metge, o una altra persona

- Informar els delegats de prevenció d’aquesta circumstància.

degudament qualificada sota la responsabilitat d’un metge. La periodicitat ha de ser, com a mínim,

Proteccions colꞏlectives

cada cinc anys.

No aplicables.

. S’han de posar a disposició dels treballadors protectors auditius.

Equips de protecció individual

En els llocs de treball on el nivell d’exposició diari equivalent superi els 85 dB(A) i el nivell de pic

Casc.

superi els 137 dB(C):

Protectors auditius: taps o auriculars.

. Cal establir i executar un programa de mesures tècniques i d’organització, que s’han d’integrar dins

Calçat de seguretat.

la planificació de l’activitat preventiva de l’empresa, destinat a reduir l’exposició al soroll; tenint en
compte que els riscos derivats de l’exposició al soroll s’han d’eliminar en l’origen o reduir al nivell més

VIBRACIONS MECÀNIQUES

baix possible i considerant els avenços tècnics i la disponibilitat de mesures de control del risc en

Mesures preventives

l’origen.

L’empresari ha de realitzar una avaluació i, si és necessari, ha de mesurar els nivells de vibracions

. Algunes mesures de reducció tècnica del soroll:

mecàniques a què estan exposats els treballadors.

- S’ha d’incidir en els elements sorollosos. Cal seguir un programa de manteniment que inclogui la

Per avaluar el nivell d’exposició a la vibració mecànica es pot recórrer a l’observació dels mètodes de

substitució de peces desgastades, el greixatge de les parts mòbils i l’equilibratge dinàmic de les

treball concrets, i remetre’s a la informació apropiada sobre la magnitud probable de la vibració de

màquines.

l’equip o del tipus d’equip emprat en les condicions concretes d’ús, en la informació facilitada pel

- S’han de reduir velocitats de rotació o lliscament, a més de disminuir les pressions d’aire comprimit

fabricant. També es poden mesurar els valors d’exposició amb aparells específics i una metodologia

en els equips colꞏlocant silenciadors en els escapaments pneumàtics.

adequada.

- Cal aïllar amb pantalles o tractament acústic de material absorbent.

En l’avaluació de riscos l’empresari ha de tenir en compte entre d’altres els aspectes següents:

. La reducció del soroll mitjançant l’organització del treball:

. El nivell, el tipus i el temps d’exposició.

- S’ha de reduir el temps d’exposició i fer torns.

. Els valors límit d’exposició i els valors d’exposició que donen lloc a una acció.

- Cal organitzar adequadament el temps de treball.

. Els treballadors especialment sensibles.

. Cal senyalitzar els llocs de treball d’acord amb el RD 485/1997, sobre disposicions mínimes en

. Els efectes indirectes per a la seguretat dels treballadors derivats de la interacció entre les vibracions

matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

mecàniques i el lloc de treball o un altre equip de treball.

. Cal avaluar el nivell d’exposició diari equivalent en els llocs de treball, després d’haver efectuat

. La informació facilitada pel fabricant.

l’avaluació inicial, i repetir les mesures cada any com a mínim.

. L’existència d’equips substitutius concebuts per reduir els nivells d’exposició a les vibracions

. Els treballadors tenen dret a fer-se un control audiomètric mitjançant un metge, o una altra persona

mecàniques.

degudament qualificada sota la responsabilitat d’un metge. La periodicitat ha de ser, com a mínim,

. L’exposició dels treballadors a les vibracions mecàniques transmeses al cos sencer després de la

cada tres anys.

jornada de treball, sota responsabilitat de l’empresari (per a la utilització per part dels treballadors de

. Els treballadors han d’utilitzar protectors auditius.

locals de descans, fora de l’horari laboral, habilitats per l’empresari).

En llocs de treball on el nivell d’exposició diari equivalent superi els 87 dB(A) i el nivell de pic superi

. Condicions de treball específiques, com treballar a temperatures baixes.

els 140 dB(C):

. La informació derivada de la vigilància de la salut dels treballadors, inclosa la informació científica i

. En la determinació de l’exposició real del treballador al soroll, s’ha de tenir en compte l’atenuació que

tècnica publicada.

proporcionen els protectors auditius individuals utilitzats pels treballadors.

Annex 18 – Estudi de seguretat i salut

15

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.
En funció dels resultats de l’avaluació, l’empresari ha de determinar les mesures que cal adoptar

Faixes i cinturons antivibracions.

encaminades a evitar o a reduir l’exposició i a facilitar informació i formació als treballadors.

Calçat de seguretat.

Codi: PR.2021.0147

Els riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques s’han d’eliminar a l’origen (per exemple,
seients i/o plataformes que atenuïn, ressorts metàlꞏlics, antivibratoris de cautxú, molles d’aire, tacs de

CANALITZACIONS I INSTALꞏLACIONS

Probabilitat

Gravetat

Aval. Risc

Quan se sobrepassin els valors límit d’exposició i els valors límit d’exposició que donen lloc a una

Caigudes de persones a diferent nivell.

MITJANA

MITJANA

MODERAT

acció, tant pel que fa a la vibració transmesa al sistema mà-braç, com pel que fa a la vibració

Caigudes de persones al mateix nivell.

MITJANA

BAIXA

BAIX

transmesa al cos sencer, l’empresari ha d’establir i executar un programa de mesures tècniques i/o

Caigudes d’objectes per desplom.

BAIXA

MITJANA

BAIX

organitzatives destinat a reduir al mínim l’exposició a les vibracions mecàniques i els riscos que es

Caiguda d’objectes per manipulació.

BAIXA

MITJANA

BAIX

deriven d’aquesta exposició, considerant, especialment:

Caiguda d’objectes despresos

MITJANA

MITJANA

MODERAT

. Altres mètodes de treball que redueixin la necessitat d’exposar-se a vibracions mecàniques.

Cops amb objectes immòbils.

BAIXA

MITJANA

BAIX

L’elecció de l’equip de treball adequat.

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina

BAIXA

MITJANA

BAIX

. El subministrament d’equip auxiliar que redueixi els riscos de lesió per vibracions, per exemple

Cops amb objectes o eines.

MITJANA

BAIXA

BAIX

seients amortidors o altres sistemes que atenuïn eficaçment les vibracions transmeses al cos sencer; i

Projecció de fragments o partícules

MITJANA

BAIXA

BAIX

mànecs, agafadors o altres mitjans que redueixin les vibracions transmeses al sistema mà-braç.

Enganxament per o entre objectes

MITJANA

MITJANA

MODERAT

. Programes apropiats de manteniment dels equips de treball, del lloc de treball i de les àrees de

Enganxaments per bolcada de màquines.

BAIXA

MITJANA

BAIX

treball.

Sobreesforços.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

. El disseny i la disposició dels llocs i de les àrees de treball.

Exposició a temperatures extremes

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

. La informació i la formació adequada dels treballadors sobre l’ús correcte i de manera segura de

Contactes elèctrics.

BAIXA

ALTA

MODERAT

l’equip de treball, amb l’objectiu de reduir al mínim l’exposició a vibracions mecàniques.

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

. La limitació de la durada i de la intensitat de l’exposició.

Exposició a radiacions.

MITJANA

BAIXA

BAIX

. Establir una organització adient del temps de treball.

Explosions.

BAIXA

ALTA

MODERAT

. L’aplicació de les mesures necessàries per protegir els treballadors del fred i de la humitat,

Incendis.

BAIXA

ALTA

MODERAT

subministrant-los, si cal, roba apropiada.

Causats per éssers vius.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Els treballadors no poden estar exposats en cap cas a valors superiors al valor límit d’exposició. Si, tot

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.

BAIXA

MITJANA

BAIX

i haver adoptat mesures encaminades a evitar o reduir l’exposició, se supera el valor límit d’exposició,

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a

l’empresari ha d’adoptar immediatament mesures per reduir l’exposició a nivells inferiors al valor límit.

agents químics.

MITJANA

BAIXA

BAIX

Així mateix, s’han de determinar les causes per les quals s’ha superat el valor límit d’exposició i

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a

modificar, en conseqüència, les mesures de protecció i prevenció, per evitar que es tornin a superar

agents físics

MITJANA

BAIXA

BAIX

els valors límit.

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a

Cal proporcionar la informació i la formació adequades relatives a l’avaluació de riscos, les mesures

agents biològics.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

preventives adoptades per eliminar o reduir al mínim els riscos, la manera de detectar els símptomes

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a

de danys per a la salut, les pràctiques de treball segures per tal de reduir al mínim l’exposició a les

agents psicosocials.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

vibracions mecàniques.

Riscos derivats d’exigències del treball.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Proteccions colꞏlectives

Factors de risc personal.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Seients i/o plataformes que atenuïn les vibracions mecàniques.

Instalꞏlacions de neteja personal i benestar

Utilització d’elements aïllants i amortidors (per exemple, cautxú sintètic) en els equips de treball.

a les obres.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

fibra de vidre preformats), o bé s’han de reduir al nivell més baix possible.

Equips de protecció individual
Casc.

CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Guants de protecció contra vibracions mecàniques.

DES D’ESCALES MANUALS
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Mesures preventives

Calçat de seguretat.

Cal fer servir totes dues mans per pujar i baixar.

Arnès (per sobre de 3,5 m).

L’escala ha d’estar subjectada per la part superior a l’estructura; per la part inferior ha de disposar de

Roba de treball.

Codi: PR.2021.0147

sabates antilliscants, grapes o qualsevol mecanisme antilliscant i s’ha d’aguantar sempre sobre
superfícies planes i sòlides.

EN RASES

No es poden utilitzar les escales com a passarelꞏles.

Mesures preventives

No es poden empalmar escales, llevat que ho hagi previst el fabricant.

Cal verificar periòdicament l’estat de conservació, manteniment i colꞏlocació de les proteccions

Cal colꞏlocar-les en un angle de 75º respecte a l’horitzontal.

colꞏlectives existents.

Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior.

S’han de restituir les proteccions colꞏlectives quan per algun motiu s’hagin retirat provisionalment.

Cal revisar les abraçadores de les escales extensibles.

Cal recordar, però, que abans de retirar una protecció colꞏlectiva s’ha de demanar autorització a

Els esglaons han d’estar acoblats.

l’encarregat i substituir l’acció preventiva de la protecció amb la utilització d’arnès o similar segons el

El tensor ha d’estar completament estirat en les escales de tisora.

cas. Cal comprovar periòdicament l’estat de la rasa, sobretot després de llargues aturades, en iniciar

Per utilitzar l’escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala no estan brutes de

la jornada i després de pluges importants.

substàncies que patinin: greix, oli, etc.

Per accedir a l’interior de les rases cal emprar escales de mà ancorades al terreny i que sobresurtin

Per utilitzar l’escala cal mantenir el cos en l’amplada d’aquesta escala.

un mínim d’1m.

Cal evitar realitzar activitats amb vibracions excessives o pesos importants.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

No es pot moure l’escala quan hi hagi un treballador.

Proteccions colꞏlectives

En les escales de tisora, l’operari no pot situar una cama a cada lateral de l’escala.

S’ha de colꞏlocar una malla de senyalització, en cas que no hi hagi apilament de material, en ambdós

Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura.

costats de la rasa i a una distància mínima de 2 m del seu perímetre.

Són prohibits el transport i la manipulació de càrregues en les escales de mà quan el pes o les

S’han de colꞏlocar tanques de protecció a una distància mínima de 2m de la rasa.

dimensions de la càrrega puguin comprometre la seguretat del treballador.

Cal utilitzar les motes de terres extretes de la rasa com a barrera de protecció, tot respectant els

Els travessers de les escales han d’estar en posició horitzontal.

criteris de les normes tècniques de prevenció aplicables (NTP 278, Rases: prevenció de

L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons.

despreniments de terres).

El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de manera que no impedeixi una

Per travessar la rasa cal fer servir passarelꞏles sòlides amb una amplada mínima de 60 cm, dotades

subjecció segura.

amb baranes resistents, d’una alçària mínima de 90 cm, i, quan sigui necessari per impedir el pas o la

No es poden utilitzar escales acabades de pintar.

caiguda de treballadors i d’objectes, han de disposar respectivament d’una protecció intermèdia i d’un

No es poden utilitzar escales de mà de més de 5 metres de longitud, la resistència de les quals no

entornpeu. En vies de circulació de vehicles, cal colꞏlocar barres New Jersey a una distància mínima

tingui garanties.

de 2m de la rasa.

Les escales suspeses s’han de fixar de manera segura per tal d’evitar moviments de balanceig.

Equips de protecció individual

Les escales compostes de varis elements adaptables o extensibles han d’utilitzar-se de manera que

Casc.

la immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.

Calçat de seguretat.

No es permet fer servir escales de mà en els treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o

Roba de treball.

similar si no estan prou protegits.
És prohibit l’ús simultani de l’escala manual per més d’un treballador.

CAIGUDES D’OBJECTES DESPRESSOS

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

PER MALA SUBJECCIÓ DE CÀRREGUES SUSPESES

Proteccions colꞏlectives

Mesures preventives

En treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar s’han de colꞏlocar les proteccions

Si alguna de les maniobres i les operacions queda fora de la visual de l’abast del gruista, cal

colꞏlectives més adequades a la geometria de la zona que cal protegir.

acompanyar-lo d’un senyalista.

Equips de protecció individual

No s’han de fer moviments bruscos en l’arrencada i la hissada de la càrrega.

Casc.

Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant en la placa de càrregues.
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Codi: PR.2021.0147

Cal subjectar la càrrega des de dos punts equidistants, de manera que la càrrega es transporti

En l’excavació de rases, cal considerar els criteris fixats per la NTP 278, Rases: prevenció de

horitzontalment.

despreniments de terres.

Quan la tipologia dels elements transportats, com, per exemple, la mida, ho requereixi, cal recobrir tot

En rases amb profunditats superiors a 1,30m, amb treballadors al seu interior, s’ha de mantenir un

el material amb una xarxa, una gàbia tancada o similar.

treballador de vigilància a l’exterior com a norma de seguretat. A més a més, cal recórrer als

Cal verificar l’existència del pestell de seguretat en els ganxos.

apuntalaments, a les bermes o als angles de talús necessaris, depenent del material del terreny.

És prohibit treballar quan les condicions meteorològiques posin en perill les condicions de seguretat.

Cal dimensionar l’apuntalament per a les càrregues màximes previsibles en les condicions més

Cal comprovar el bon estat de les eslingues, els cables i els altres elements de subjecció en cada

desfavorables.

utilització.

En general, els apuntalaments només es poden retirar quan deixen de ser necessaris i per franges

Proteccions colꞏlectives

horitzontals, començant per la part inferior de la rasa.

No es poden transportar càrregues per sobre el personal.

En el càlcul del pendent del talús cal incloure amplis marges de seguretat, per tal de preveure les

És prohibit romandre sota les càrregues suspeses.

variacions que es poden esdevenir en les característiques del terreny com a conseqüència de les

Són prohibits la suspensió o el transport aeri de persones mitjançant l’equip d’elevació.

condicions atmosfèriques: pluges, sequedat, humitat, etc.

Cal senyalitzar la zona de treball quan sigui necessari.

Els productes procedents de l’excavació de les rases s’han de retirar immediatament i, si no, s’han

Equips de protecció individual

d’abassegar a una distància mínima de 2m del perímetre del talús.

Casc.

Igualment, el trànsit de vehicles i, en general, qualsevol solꞏlicitació s’ha de separar d’aquest

Guants contra agressions mecàniques.

perímetre de la rasa d’acord amb les característiques d’aquesta rasa.

Calçat de seguretat.

Les operacions de moviment de terres en general s’han de fer d’acord amb els criteris definits per

Roba de treball.

l’estudi geotècnic del projecte i l’estat del terreny segons les condicions climatològiques.
Proteccions colꞏlectives

PER MANIPULACIÓ D’EINES

Cal senyalitzar i delimitar les rases.

Mesures preventives

Cal preveure els equips de treball (escales, etc.) per tal de poder sortir-ne.

Totes les eines s’han de portar en cinturons portaeines, caixes o similar, habilitades per a aquest ús.

Equips de protecció individual

Cal subjectar les eines de manera estable pel mànec corresponent. Aquest mànec no ha de presentar

Casc.

vores tallants, sinó que les vores han de ser antilliscants i, en alguns casos, aïllants.

Calçat de seguretat.

Cal escollir l’eina més adequada a nivell de tipologia o dimensions per a cada activitat.

Roba de treball.

Cal utilitzar les eines amb les postures més ergonòmiques possibles.
Cal evitar anar sobrecarregat d’eines.

CONTACTES ELÈCTRICS

Les eines han de ser prou resistents, i la unió dels seus diferents components ha de ser ferma, per tal

DE MAQUINÀRIA AMB LÍNIES SUBTERRÀNIES

de suportar grans esforços.

Mesures preventives

Proteccions colꞏlectives

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric:

Cal colꞏlocar xarxes de protecció o similar sota les àrees de treball, en els casos que sigui necessari.

1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió.

Equips de protecció individual

2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar

Casc.

3: Verificar absència de tensió

Calçat de seguretat.

4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió.

Guants contra agressions mecàniques.

5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball.

Roba de treball.

Abans d'iniciar els treballs s'han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.
En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia subministradora.

ENGANXAMENTS PER OBJECTES O ENTRE OBJECTES

L'encarregat ha d'avisar tots els maquinistes afectats d’aquest risc.

EN RASES

S'han de senyalitzar totes les línies perilloses per evitar-ne la ruptura.

Mesures preventives
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Codi: PR.2021.0147

Si s'han de realitzar treballs prop de línies elèctriques, s’ha de solꞏlicitar el descàrrec de la línia a la

Proteccions colꞏlectives

companyia propietària. Això consisteix a deixar la línia fora de servei amb tots els conductors en

Els quadres de comandament han d’anar protegits en caixes blindades, amb porta, pany i clau.

curtcircuit i connectats a terra. L'execució d'aquesta mesura només la pot realitzar la companyia.

Cada quadre elèctric va proveït de la seva presa de terra i d’un senyal normalitzat d’advertiment de

S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD

risc elèctric.

614/2001.

Cal separar i, si s’escau, senyalitzar els materials en mal estat, per evitar que es tornin a fer servir.

En zones de serveis afectats, els operaris de les diferents màquines han d’actuar amb precaució i

Equips de protecció individual

sempre guiats per encarregats experimentats.

Casc.

S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (pluja, tempesta, etc.) posin en

Guants contra agressions d’origen elèctric (només electricistes).

perill les condicions de seguretat.

Calçat de seguretat.
Roba de treball.

Proteccions colꞏlectives

EXPLOSIONS

En cas que algun cable quedi al descobert, s'ha de senyalitzar i delimitar la zona adequadament.

PER RUPTURA DE CANONADA DE GAS O COMBUSTIBLE

Equips de protecció individual

Mesures preventives

Calçat de seguretat.

Abans d’iniciar els treballs, cal identificar els serveis afectats i planificar les actuacions.

Roba de treball.

Depenent de l’afectació del servei, es pot tallar el subministrament de gas o combustible i, en

EN INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES PROVISIONALS DE L’OBRA

qualsevol cas, cal requerir la presència de tècnics de la companyia propietària de la instalꞏlació per

Mesures preventives

supervisar els treballs.

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric:

S’han de redactar procediments de treball que permetin definir un protocol de seguretat en aquest

1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió.

tipus d’activitat.

2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar

Cal informar tots els treballadors del risc d’explosió i de les mesures preventives associades.

3: Verificar absència de tensió

És prohibit fer treballs que puguin generar flames o guspires, com, per exemple, treballs de soldadura.

4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió.

Tampoc no es pot fumar.

5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball.

Quan sigui necessari, cal establir restriccions en l’àmbit de circulació amb la senyalització adequada.

Cal dimensionar les instalꞏlacions adequadament.

Quan es produeix la ruptura del servei, cal avisar la companyia pertinent perquè repari la canonada.

Cal dotar les instalꞏlacions de quadres de comandament amb els elements de protecció adequats:

Proteccions colꞏlectives

interruptors magnetotèrmics i diferencials.

Cal senyalitzar i delimitar la zona depenent de la importància de la canonada i la seva afectació.

Sempre que sigui possible, el cablejat de les instalꞏlacions provisionals de l’obra s’ha de passar penjat

A l’obra s’ha de disposar d’un pla d’emergència que prevegi aquest tipus d’explosions. Cal tenir

del sostre, evitant zones de pas i humitats.

plànols d’evacuació, extintors, etc.

Els endolls han d’estar en bon estat.

Equips de protecció individual

Els cables mànega han de ser antihumitat.

Casc.

Cal verificar periòdicament el bon estat de les instalꞏlacions amb manteniments regulars.

Mascareta.

Cal comprovar el funcionament correcte dels elements de protecció dels quadres de comandament.

Calçat de seguretat.

La reparació de qualsevol element de la instalꞏlació elèctrica cal deixar-la a especialistes

Roba de treball.

(electricistes). Els quadres elèctrics, envolvents, aparellatge, preses de corrent i demés elements de
la instalꞏlació provisional d’obra han de complir les condicions de seguretat contemplades al REBT

INCENDIS

842/2002 i concretament la ITC-BT-33.

PER RUPTURA DE CANONADA DE GAS O COMBUSTIBLE

Els quadres elèctrics d’obra anomenats «conjunts per a obres CO», s’han de construir d’acord amb la

Mesures preventives

norma UNE-EN 60439-4.

Abans d’iniciar els treballs, cal identificar els serveis afectats i planificar les actuacions.

El grau de protecció dels elements de la instalꞏlació situats a la intempèrie a les obres serà com a
mínim d’IP 45.
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Segons l’afectació del servei, es pot tallar el subministrament de gas o combustible i, en qualsevol

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a

cas, cal requerir la presència de tècnics de la companyia propietària de la instalꞏlació perquè

agents químics.

supervisin els treballs.

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a

Quan sigui necessari, cal establir restriccions en l’àmbit de circulació amb la senyalització adequada.

agents físics

L’encarregat ha d’informar tots els treballadors vinculats a les activitats relacionades amb les

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a

canonades del risc existent i coordinar les activitats per evitar accidents.

agents biològics.

Els treballadors de la zona de la canonada no poden fumar ni tampoc fer determinades activitats, com

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a

ara la de soldadura, si s’està manipulant la canonada.

Codi: PR.2021.0147

MITJANA

BAIXA

BAIX

MITJANA

BAIXA

BAIX

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

agents psicosocials.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Proteccions colꞏlectives

Riscos derivats d’exigències del treball.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Cal senyalitzar i delimitar amb cartells indicatius la zona de productes inflamables.

Factors de risc personal.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

A l’obra s’ha de disposar d’un pla d’emergència que prevegi aquest tipus d’incendis. Cal tenir plànols

Instalꞏlacions de neteja personal i benestar

d’evacuació, extintors, telèfons d’emergència, etc.

a les obres.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Equips de protecció individual
Casc.

ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS AMB VEHICLES O CONTRA VEHICLES

Mascareta.

PER TRÀNSIT INTERN DE L’OBRA

Calçat de seguretat.

Mesures preventives

Roba de treball.

La traça afectada per les obres ha d’estar senyalitzada i degudament delimitada en zona de talussos.
Totes les obres amb circulació interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de limitació

REPOSICIÓ DE PAVIMENTS

Probabilitat

Gravetat

Aval. Risc

Caigudes de persones a diferent nivell.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Caigudes de persones al mateix nivell.

MITJANA

BAIXA

BAIX

Caigudes d’objectes per desplom.

BAIXA

MITJANA

BAIX

Caiguda d’objectes per manipulació.

BAIXA

MITJANA

BAIX

Caiguda d’objectes despresos

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Cops amb objectes immòbils.

BAIXA

MITJANA

BAIX

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina

BAIXA

MITJANA

BAIX

Cops amb objectes o eines.

MITJANA

BAIXA

BAIX

Projecció de fragments o partícules

BAIXA

MITJANA

BAIX

Enganxament per o entre objectes

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Enganxaments per bolcada de màquines.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Sobreesforços.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Exposició a temperatures extremes

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Contactes elèctrics.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Exposició a radiacions.

MITJANA

BAIXA

BAIX

Explosions.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Incendis.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Causats per éssers vius.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.

BAIXA

ALTA

MODERAT

de velocitat.
En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament
general de circulació i el Catàleg de senyals de circulació.
Cal mantenir les distàncies de seguretat.
Les maniobres de la maquinària de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per persones
que senyalitzin.
En obres consistents en ampliacions de calçades o similar en què necessàriament el tràfic rodat
circula per vials afectats per l’obra, quan no es respectin els límits de velocitat o altres senyals, cal
recórrer a la policia de trànsit competent a la zona.
Cal exigir la màxima concentració dels conductors de vehicles de l’obra, per tal d’evitar distraccions
com a conseqüència de la seva activitat.
En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la ilꞏluminació necessària.
Proteccions colꞏlectives
Les zones d’emmagatzematge d’aquests productes s’han de situar en zones específiques
correctament Senyalitzades
Equips de protecció individual
Casc.
Mascareta (en casos especials).
Calçat de seguretat.
Roba de treball.
EN MANIOBRES AMB MAQUINÀRIA MÒBIL
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Codi: PR.2021.0147

Mesures preventives

Exposició a radiacions.

MITJANA

BAIXA

BAIX

Quan aquestes màquines circulin únicament per l’obra, cal verificar que les persones que les

Explosions.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

condueixen estan autoritzades, tenen la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD

Incendis.

BAIXA

MITJANA

BAIX

1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’han llegit el manual d’instruccions. Si les màquines circulen

Causats per sers vius.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

per una via pública, a més a més, cal que els conductors tinguin el carnet de conduir B.

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.

BAIXA

MITJANA

BAIX

Cal planificar les zones de circulació i la senyalització provisional de l’obra.

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a

En actuacions que afectin vies amb trànsit, cal definir una senyalització d’acord amb la norma 8.3.IC.

agents químics.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Cal respectar la senyalització provisional de l’obra.

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la ilꞏluminació necessària.

agents físics

MITJANA

BAIXA

BAIX

S’han de mantenir els elements de senyalització de la màquina nets i en bon estat.

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a

Cal mantenir les distàncies de seguretat.

agents biològics.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

En maniobres difícils cal recórrer al suport d’un senyalista.

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a

Proteccions colꞏlectives

agents psicosocials.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Quan sigui necessari, s’ha de delimitar la zona de treball d’una màquina o diverses màquines amb

Riscos derivats d’exigències del treball.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

tanques, malla, cons o similar.

Factors de risc personal.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles,

Instalꞏlacions de neteja personal i benestar

mitjançant la colꞏlocació de tanques, malles de senyalització, cons o similar.

a les obres.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Cal colꞏlocar els senyals i els elements de senyalització provisional d’obra.
Equips de protecció individual

CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Casc (només fora de la màquina).

DES DE PLATAFORMES DE TREBALL

Calçat de seguretat.

Mesures preventives

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

Cal verificar el bon estat de la plataforma de treball abans de cada utilització i, en especial, l’absència
de forats i esquerdes.

MUNTATGE / DESMUNTATGE ESCALES

Probabilitat

Gravetat

Aval. Risc

S’han de restituir les proteccions colꞏlectives quan per algun motiu s’hagin retirat provisionalment. Cal
recordar, però, que abans de retirar una protecció colꞏlectiva s’ha de demanar autorització a

Caigudes de persones a diferent nivell.

MITJANA

MITJANA

MODERAT

l’encarregat i substituir l’acció preventiva de la protecció amb la utilització d’arnès o similar segons el

Caigudes de persones al mateix nivell.

MITJANA

MITJANA

MODERAT

cas.

Caigudes d’objectes per desplom.

MITJANA

MITJANA

MODERAT

S’han d’instalꞏlar escales prefabricades interiors per comunicar els diferents nivells de la plataforma.

Caiguda d’objectes per manipulació.

MITJANA

MITJANA

MODERAT

No es poden colꞏlocar sobre la plataforma escales portàtils ni bastides de cavallets.

Caiguda d’objectes despresos

BAIXA

ALTA

ALT

Cal planificar prèviament la geometria de l’estructura per determinar quines mesures de seguretat

Cops amb objectes immòbils.

BAIXA

MITJANA

BAIX

s’han d’adoptar.

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina

BAIXA

MITJANA

BAIX

Cal conèixer exactament el tipus de treball que s’ha de fer sobre la plataforma per planificar la

Cops amb objectes o eines.

MITJANA

BAIXA

BAIX

distància al parament.

Projecció de fragments o partícules

BAIXA

MITJANA

BAIX

Cal planificar l’ancoratge de la plataforma (a mur, a finestra, entre lloses, etc.) i solꞏlicitar el pertinent

Atrapament per o entre objectes

BAIXA

MITJANA

BAIX

permís a la propietat.

Atrapaments per bolcada de màquines.

BAIXA

MITJANA

BAIX

Cal verificar l’estat correcte del sòl que ha d’acollir la plataforma de treball.

Sobreesforços.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

S’han d’utilitzar sistemes de muntatge que permetin garantir la seguretat dels muntadors.

Exposició a temperatures extremes

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

L’encarregat ha de controlar que els muntadors utilitzin un arnès de seguretat contra les caigudes,

Contactes elèctrics.

BAIXA

MITJANA

BAIX

amarrat als components ferms de l’estructura o altres elements externs a aquesta estructura, quan

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

sigui necessari segons les condicions de treball.
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Cal colꞏlocar topalls de fusta de 20 x 20 x 2,7 cm sota els fusos de la plataforma.

Casc.

Els fusos han de complir la normativa europea UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811 i cal respectar el límit

Guants contra agressions mecàniques.

d’elevació de la femella.

Calçat de seguretat.

Cal formar plataformes segures mitjançant mòduls metàlꞏlics antilliscants.

Arnès (quan sigui necessari).

La plataforma s’ha de muntar amb tots els seus components, en especial els de seguretat.

Roba de treball.

Els muntadors han de seguir estrictament les instruccions del manual de muntatge i manteniment del

DES D’ESCALES MANUALS

fabricant.

Mesures preventives

Els mòduls per formar les plataformes de les bastides (de com a mínim 60 cm d’amplada)

Cal fer servir totes dues mans per pujar i baixar.

preferentment han de ser de 30 cm d’amplada, fabricats amb xapa metàlꞏlica antilliscant o reixeta,

L’escala ha d’estar subjectada per la part superior a l’estructura; per la part inferior ha de disposar de

soldada a la perfileria de

sabates antilliscants, grapes o qualsevol mecanisme antilliscant i s’ha d’aguantar sempre sobre

contorn amb cordó continu. Tots els components han de ser del mateix fabricant i han de tenir la seva

superfícies planes i sòlides.

marca.

No es poden utilitzar les escales com a passarelꞏles.

Els tubs i els altres components de la plataforma han d’estar lliures d’oxidacions greus que en puguin

No es poden empalmar escales, llevat que ho hagi previst el fabricant.

minvar la resistència.

Cal colꞏlocar-les en un angle de 75º respecte a l’horitzontal.

L’encarregat ha de vigilar expressament la collada uniforme de les mordasses o ròtules, de manera

Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior.

que no quedi cap cargol fluix que pugui permetre moviments descontrolats dels tubs.

Cal revisar les abraçadores de les escales extensibles.

En cas que s’utilitzin suports de fusta, ha de ser fusta en bon estat, sense nusos, perfectament

Els esglaons han d’estar acoblats.

encolada i sense deformacions o ruptures.

El tensor ha d’estar completament estirat en les escales de tisora.

Els cavallets sempre s’han de muntar anivellats, mai inclinats.

Per utilitzar l’escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala no estan brutes de

Les plataformes s’han de muntar de manera que quedin assentades i s’eviti que es puguin desplaçar.

substàncies que patinin: greix, oli, etc.

S’han d’ancorar les plataformes de treball als cavallets, de manera que quedin perfectament estables.

Per utilitzar l’escala cal mantenir el cos en l’amplada d’aquesta escala.

Les plataformes no s’han d’instalꞏlar sobre materials de construcció com ara rajoles, bidons i escales

Cal evitar realitzar activitats amb vibracions excessives o pesos importants.

tisora.

No es pot moure l’escala quan hi hagi un treballador.

No s’han de colꞏlocar càrregues bruscament sobre les plataformes.

En les escales de tisora, l’operari no es pot situar una cama a cada lateral de l’escala.

No s’han de fer moviments bruscos sobre les plataformes.

Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura.

No s’han d’acumular càrregues, ni persones, en un mateix punt de la plataforma.

Són prohibits el transport i la manipulació de càrregues en les escales de mà quan el pes o les

A les plataformes s’ha de dipositar el material estrictament necessari per fer els treballs.

dimensions de la càrrega puguin comprometre la seguretat del treballador.

El material i les eines de treball s’han de repartir uniformement sobre les plataformes.

Els travessers de les escales han d’estar en posició horitzontal.

S’han de suspendre totes les activitats relacionades amb la plataforma de treball en condicions

L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons.

meteorològiques adverses: vents forts, tempestes amb descàrregues elèctriques, etc.

El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de manera que no impedeixi una

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades

subjecció segura.

Proteccions colꞏlectives

No es poden utilitzar escales acabades de pintar.

Les plataformes de treball que comportin risc de caiguda d’altura superior a 2 m per als treballadors

No es poden utilitzar escales de mà de més de 5 metres de longitud, la resistència de les quals no

han de tenir baranes resistents, d’una alçària mínima de 90 cm, i, quan sigui necessari per impedir el

tingui garanties.

pas o la caiguda de treballadors i d’objectes, han de disposar respectivament d’una protecció

Les escales suspeses s’han de fixar de manera segura per tal d’evitar moviments de balanceig.

intermèdia i d’un entornpeu.

Les escales compostes de varis elements adaptables o extensibles han d’utilitzar-se de manera que

Cal utilitzar plataformes de treball sòlides amb una amplada mínima de 60 cm.

la immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.

Quan s’utilitzin cavallets a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar, s’ha de protegir la

No es permet fer servir escales de mà en els treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o

caiguda amb baranes o xarxes segons el cas.

similar si no estan prou protegits.

Equips de protecció individual

És prohibit l’ús simultani de l’escala manual per més d’un treballador.
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Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Cal colꞏlocar cubetes sota les aixetes o les zones de subministrament de productes que puguin

Proteccions colꞏlectives

generar residus especials, per tal de recollir abocaments incontrolats o degoteigs.

En treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar s’han de colꞏlocar les proteccions

S’han de definir els contenidors necessaris i adequats per als residus especials.

colꞏlectives més adequades a la geometria de la zona que cal protegir.

Cal acotar les zones d’apilament de materials susceptibles de provocar relliscades per evitar-ne

Equips de protecció individual

l’expansió incontrolada.

Casc.

Cal abocar material absorbent en zones humides on es pugui produir fàcilment verdet.

Calçat de seguretat.

S’ha de mantenir el calçat sempre net de restes de fang o elements que puguin provocar relliscades.

Arnès (per sobre de 3,5 m).

Cal mantenir les eines ordenades i fora del lloc de pas.

Roba de treball.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Proteccions colꞏlectives

CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

S’han de definir i senyalitzar les zones susceptibles de provocar relliscades després d’haver-se

PER ORDRE I NETEJA INSUFICIENTS

produït vessaments importants de productes químics o similars.

Mesures preventives

Equips de protecció individual

S’han d’evitar abocaments de greixos o líquids que facilitin les relliscades.

Casc.

Cal passar les canalitzacions provisionals, en especial les elèctriques, penjades del sostre.

Calçat de seguretat.

Cada treballador ha de mantenir net i ordenat el seu lloc de treball, recollir periòdicament els residus

Roba de treball.

que genera i llençar-los en els contenidors pertinents.
Cada treballador ha de ser responsable de tenir ordenades les seves eines de treball i evitar que

PER ILꞏLUMINACIÓ INSUFICIENT

dificultin el pas o les activitats d’altres companys.

Mesures preventives

Cal evitar la presència de maquinària, equips o materials en les zones de pas.

Sempre que sigui possible, cal mantenir la ilꞏluminació natural i completar-la només quan sigui

Quan les circumstàncies o la tipologia de l’obra ho requereixin, l’equip d’obra ha de planificar els

necessari.

passos i els itineraris del personal a l’interior de l’obra i, quan calgui, cal que se senyalitzin i es

La ilꞏluminació artificial ha de ser apropiada i prou intensa, i el color de la llum no ha d’ocasionar

delimitin.

efectes negatius, de manera que el color més recomanat és el blanc.

Cal definir adequadament els sistemes de transport intern i evacuació dels residus: carretons,

S’ha d’utilitzar preferentment la ilꞏluminació artificial general, complementada amb llums localitzades

tremuges o similar.

en zones concretes que requereixin nivells d’ilꞏluminació més elevats.

Cal definir adequadament la tipologia i la quantitat dels contenidors que han de contenir els residus.

Cal adequar els nivells d’ilꞏluminació d’acord amb el tipus de treball i depenent del grau de dificultat.

Proteccions colꞏlectives

Aquests nivells es troben tipificats segons la legislació vigent com a nivells mínims d’ilꞏluminació.

S’ha de definir i senyalitzar degudament les zones d’apilament i emmagatzematge de materials i

Cal dotar els sistemes d’enllumenat artificial dels quadres amb els dispositius de protecció adequats i

residus, com també les zones destinades a la maquinària.

en bon estat de manteniment.

Equips de protecció individual

S’ha de verificar que els sistemes d’ilꞏluminació utilitzats no originen riscos elèctrics, d’incendi o

Casc.

explosió.

Calçat de seguretat.

S’han de substituir les bombetes o fluorescents fosos.

Roba de treball.

Cal netejar periòdicament els llums i les proteccions transparents.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

PER RELLISCADES

Proteccions colꞏlectives

Mesures preventives

No aplicable.

S’han d’emmagatzemar els envasos de productes especials (olis, greixos, pintures, etc.) en posició

Equips de protecció individual

vertical, en zones prèviament definides, sobre paviments impermeables, a cobert i sempre que sigui

Casc.

possible en cubetes.

Calçat de seguretat.
Roba de treball.
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S’han de colꞏlocar d’acord amb les indicacions del fabricant i de manera proporcionada amb la
PER ENSOPEGAR AMB CABLES ELECTRIMÀNEGUES

càrrega que han de suportar.

Mesures preventives

S’ha d’evitar la colꞏlocació amb passadors improvisats i d’altres fabricants en general.

Cal fer tota l’estesa elèctrica de manera aèria i prevenir la circulació de persones i vehicles.

Proteccions colꞏlectives

Cal cobrir els cables o mànegues de manera provisional a les zones de pas.

En la fase de muntatge i desmuntatge, cal evitar l’accés de personal aliè a l’operació.

Sempre que sigui possible, no s’han de fer servir cables excessivament llargs.

Equips de protecció individual

Cal planificar la distribució adequada d’endolls elèctrics.

Casc.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Calçat de seguretat.

Proteccions colꞏlectives

Roba de treball.

Cal definir i senyalitzar les zones afectades per aquests elements quan la quantitat o la perillositat ho
requereixin.

CAIGUDES D’OBJECTES PER MANIPULACIÓ

Equips de protecció individual

MANUAL DE CÀRREGUES

Casc.

Mesures preventives

Calçat de seguretat.

No s’han de fer moviments bruscos durant la manipulació o el transport de càrregues.

Roba de treball.

No es poden manipular ni transportar materials de pesos excessius per a la persona.
Abans d’aixecar la càrrega, cal examinar-la per detectar cantons punxeguts, brutícies, etc., i decidir,

PER CAMINAR PER SUPERFICIES IRREGULARS

segons la forma, el pes i el volum, el millor lloc per subjectar-la.

Mesures preventives

Quan el trasllat d’aquests materials s’hagi de fer utilitzant elements auxiliars com ara escales,

Cal ilꞏluminar correctament les zones de treball.

bastides o similar, aquests elements han de ser emprats de manera adequada.

És prohibit caminar per sobre els carrils ferroviaris.

En el moment d’iniciar l’aixecament de la càrrega, els peus han d’estar separats una distància

Cal desplaçar-se amb precaució en les zones amb superfícies irregulars.

equivalent a l’amplada de l’espatlla.

S’han d’evitar vessaments de greixos o líquids que facilitin les relliscades.

Cal ajupir-se doblegant els genolls, mai l’esquena.

Cada treballador ha de ser responsable de tenir ordenades les seves eines de treball i evitar que

En càrregues pesants o difícils de manipular, cal recórrer a l’ajuda d’un altre treballador.

dificultin el pas o les activitats dels altres companys.

S’ha de verificar l’estat correcte de les eines abans d’utilitzar-les.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Cal utilitzar les eines correctament.

Proteccions colꞏlectives

Proteccions colꞏlectives

Separar degudament les zones d’apilament i emmagatzematge de materials i residus, com també la

No aplicable

zona destinada a la maquinària i zones de pas.

Equips de protecció individual

Quan les circumstàncies o la tipologia de l’obra ho requereixin, l’equip d’obra ha de planificar els

Casc.

passos i els itineraris del personal a l’interior de l’obra i, quan sigui necessari, senyalitzar-los i

Calçat de seguretat.

delimitar-los.

Guants contra agressions mecàniques.

Equips de protecció individual

Roba de treball.

Casc.
Guants contra agressions mecàniques.

MECÀNICA DE CÀRREGUES

Calçat de seguretat.

Mesures preventives

Roba i accessoris de senyalització.

S’ha d’utilitzar l’equip d’elevació segons les instruccions del fabricant.
En cap cas, l’operari no pot pujar a la càrrega.

CAIGUDES D’OBJECTES PER DESPLOM

No s’han de fer moviments bruscos en l’arrencada i la hissada de la càrrega.

ALÇAT D’ELEMENTS

Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant, les quals han d’estar en un lloc visible.

Mesures preventives
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S’ha de subjectar la càrrega de manera estable a través dels punts d’ancoratge i les eslingues que

Cal senyalitzar la zona de treball quan sigui necessari.

calguin.

Equips de protecció individual

Quan la tipologia dels elements transportats, com, per exemple, la mida, ho requereixi, cal recobrir tot

Casc.

el material amb una xarxa o similar.

Guants contra agressions mecàniques.

Cal verificar l’existència del pestell de seguretat en els ganxos.

Calçat de seguretat.

És prohibit treballar quan les condicions meteorològiques posin en perill les condicions de seguretat.

Roba de treball.

Codi: PR.2021.0147

Cal comprovar el bon estat de les eslingues, els cables i els altres elements de subjecció en cada
utilització.

PER MANIPULACIÓ D’EINES

Cal verificar i respectar les indicacions de càrrega màxima admissible.

Mesures preventives

En cap cas l’operari que carrega i descarrega la càrrega no s’ha de colꞏlocar sota la càrrega mentre

Totes les eines s’han de portar en cinturons portaeines, caixes o similar, habilitades per a aquest ús.

està suspesa.

Cal subjectar les eines de manera estable pel mànec corresponent. Aquest mànec no ha de presentar

Hi ha d’haver un codi de senyals conegut per tots els operaris que intervinguin en treballs relacionats

vores tallants, sinó que les vores han de ser antilliscants i, en alguns casos, aïllants.

amb l’arrencada i la hissada de la càrrega.

Cal escollir l’eina més adequada a nivell de tipologia o dimensions per a cada activitat.

Proteccions colꞏlectives

Cal utilitzar les eines amb les postures més ergonòmiques possibles.

Cal senyalitzar la zona de treball quan sigui necessari.

Cal evitar anar sobrecarregat d’eines.

Equips de protecció individual

Les eines han de ser prou resistents, i la unió dels seus diferents components ha de ser ferma, per tal

Casc.

de suportar grans esforços.

Guants contra agressions mecàniques.

Proteccions colꞏlectives

Calçat de seguretat.

Cal colꞏlocar xarxes de protecció o similar sota les àrees de treball, en els casos que sigui necessari.

Roba de treball.

Equips de protecció individual
Casc.

CAIGUDES D’OBJECTES DESPRESSOS

Guants contra agressions mecàniques.

PER MALA SUBJECCIÓ DE CÀRREGUES SUSPESES

Calçat de seguretat.

Mesures preventives

Roba de treball.

Si alguna de les maniobres i les operacions queda fora de la visual de l’abast del gruista, cal
acompanyar-lo d’un senyalista.

DES DE PLATAFORMES DE TREBALL

No s’han de fer moviments bruscos en l’arrencada i la hissada de la càrrega.

Mesures preventives

Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant en la placa de càrregues.

Cal verificar que la plataforma de treball està perfectament estabilitzada. Quan es tracta de bastides,

Cal subjectar la càrrega des de dos punts equidistants, de manera que la càrrega es transporti

cal que estiguin perfectament travades, i els ancoratges han d’estar situats d’acord amb les

horitzontalment.

indicacions de l’estudi tècnic.

Quan la tipologia dels elements transportats, com, per exemple, la mida, ho requereixi, cal recobrir tot

En el muntatge de bastides, cal pujar els seus components subjectats amb cordes amb nusos segurs.

el material amb una xarxa, una gàbia tancada o similar.

La plataforma de treball ha de ser sòlida, antilliscant i sense forats.

Cal verificar l’existència del pestell de seguretat en els ganxos.

Les plataformes s’han de muntar amb tots els seus components, en especial, els de seguretat.

És prohibit treballar quan les condicions meteorològiques posin en perill les condicions de seguretat.

No s’han de fer moviments bruscos sobre les plataformes.

Cal comprovar el bon estat de les eslingues, els cables i els altres elements de subjecció en cada

No s’han d’acumular càrregues, ni persones en un mateix punt de la plataforma.

utilització.

Les plataformes han de contenir el material estrictament necessari per fer els treballs.

Proteccions colꞏlectives

Els materials i les eines de treball s’han de repartir uniformement sobre les plataformes.

No es poden transportar càrregues per sobre el personal.

Cal realitzar les proves de càrrega a les bastides penjades.

És prohibit romandre sota les càrregues suspeses.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Són prohibits la suspensió o el transport aeri de persones mitjançant l’equip d’elevació.

Proteccions colꞏlectives
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Les plataformes de treball han de tenir baranes resistents, d’una alçària mínima de 90cm, i, quan sigui

agents biològics.

necessari per impedir el pas o la caiguda de treballadors i d’objectes, han de disposar respectivament

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a

d’una protecció intermèdia i d’un entornpeu.

Codi: PR.2021.0147
BAIXA

MITJANA

BAIX

agents psicosocials.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Quan sigui necessari, s’han de delimitar les àrees susceptibles de rebre la caiguda d’objectes amb

Riscos derivats d’exigències del treball.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

tanques metàlꞏliques o similar i colꞏlocar la senyalització pertinent.

Factors de risc personal.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Quan sigui necessari, cal posar xarxes.

Instalꞏlacions de neteja personal i benestar

Quan sigui necessari, s’han de colꞏlocar marquesines.

a les obres.

MITJANA

BAIXA

BAIX

Quan s’utilitzin plataformes a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar, s’ha de protegir
la caiguda amb baranes o xarxes, segons el cas.

CAIGUDES D’OBJECTES PER DESPLOM

Equips de protecció individual

PER MANIOBRES INCORRECTES DE LA MÀQUINARIA

Casc.

Mesures preventives

Calçat de seguretat.

S’ha de verificar que la persona que condueix maquinària està autoritzada, té el carnet B de conduir i
té la formació i la informació de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5. D’aquesta

GESTIÓ DE RESIDUS

Probabilitat

Gravetat

Aval. Risc

manera, abans de manipular maquinària cal haver-se’n llegit el manual d’instruccions.
No es poden superar els pendents indicats pel fabricant.

Caigudes de persones a diferent nivell.

BAIXA

MITJANA

BAIX

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les

Caigudes de persones al mateix nivell.

MITJANA

BAIXA

BAIX

condicions del terreny poden haver canviat.

Caigudes d’objectes per desplom.

BAIXA

ALTA

MODERAT

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de les màquines responen

Caiguda d’objectes per manipulació.

BAIXA

MITJANA

BAIX

correctament i estan en perfecte estat: frens, cadenes, clàxon, llums estàtics, etc.

Caiguda d’objectes despresos

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.

Cops amb objectes immòbils.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Cal assegurar la màxima visibilitat de les màquines i netejar-ne els retrovisors, els parabrises, els

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

llums i els miralls.

Cops amb objectes o eines.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

S’ha de verificar que la zona de conducció està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes

Projecció de fragments o partícules

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

descontrolats en la zona de comandaments.

Enganxament per o entre objectes

BAIXA

MITJANA

BAIX

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.

Enganxaments per bolcada de màquines.

BAIXA

MITJANA

BAIX

Cal conèixer l’alçària màxima de la maquinària per tal d’evitar interferències amb elements viaris,

Sobreesforços.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

línies elèctriques o similar.

Exposició a temperatures extremes

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Cal controlar la maquinària únicament des del seient del conductor.

Contactes elèctrics.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

En actuacions dins de l’aigua, s’ha d’utilitzar la cullera per verificar la profunditat del fons i per

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.

BAIXA

MITJANA

BAIX

descobrir possibles cavitats o perills.

Exposició a radiacions.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits

Explosions.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

de seguretat, cal aparcar la maquinària en un lloc segur i esperar.

Incendis.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, s’ha d’orientar el braç cap a baix gairebé tocant al terra,

Causats per sers vius.

BAIXA

BAIXA

MOLT BAIX

si s’escau.

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.

BAIXA

ALTA

MODERAT

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents químics.

senyalista expert que el guiï.
MITJANA

MITJANA

MODERAT

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a
agents físics
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.
No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.

MITJANA

BAIX

BAIX

Cal extreure el material amb vista al pendent.
S’ha de moure la maquinària amb la pala recollida i en el sentit del moviment, si s’escau.
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Cal evitar desplaçaments de la maquinària en zones a menys de 2 m de la coronació dels talussos.

En obres consistents en ampliacions de calçades o similar en què necessàriament el tràfic rodat

S’ha d’estacionar la maquinària en zones retirades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,

circula per vials afectats per l’obra, quan no es respectin els límits de velocitat o altres senyals, cal

d’esllavissaments o inundacions. Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor

recórrer a la policia de trànsit competent a la zona.

de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

Cal exigir la màxima concentració dels conductors de vehicles de l’obra, per tal d’evitar distraccions

S’han de fer manteniments periòdics de la maquinària d’acord amb les instruccions del fabricant.

com a conseqüència de la seva activitat.

Proteccions colꞏlectives

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la ilꞏluminació necessària.

Cal delimitar i senyalitzar amb malla de senyalització o similar les zones de risc de desplom.

Proteccions colꞏlectives

Equips de protecció individual

Les zones d’emmagatzematge d’aquests productes s’han de situar en zones específiques

Casc (només fora de la cabina).

correctament senyalitzades.

Calçat de seguretat.

Equips de protecció individual

Faixa i cinturó antivibracions.

Casc.

Roba de treball.

Mascareta (en casos especials).

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la cabina).

Calçat de seguretat.
Roba de treball.

DE MATERIALS TRANSPORTATS DES DE CAMIONS
Mesures preventives

EN MANIOBRES AMB MAQUINÀRIA MÒBIL

No s’han de sobrecarregar els camions ni passar del PMA indicat pel fabricant.

Mesures preventives

Cal cobrir la caixa del camió amb lones quan es transportin materials a granel.

Quan aquestes màquines circulin únicament per l’obra, cal verificar que les persones que les

S’han de carregar els materials que cal transportar uniformement repartits i subjectats amb elements

condueixen estan autoritzades, tenen la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD

auxiliars, quan sigui necessari.

1215/1997, de 8 de juliol, article 5, i se n’han llegit el manual d’instruccions. Si les màquines circulen

Cal respectar les normes de circulació i mantenir la velocitat adequada en cada cas.

per una via pública, a més a més, cal que els conductors tinguin el carnet de conduir B.

S’ha de comprovar que la contraporta del camió es troba totalment tancada.

Cal planificar les zones de circulació i la senyalització provisional de l’obra.

Cal comprovar el bon estat del remolc.

En actuacions que afectin vies amb trànsit, cal definir una senyalització d’acord amb la norma 8.3.IC.

Proteccions colꞏlectives

Cal respectar la senyalització provisional de l’obra.

No aplicable.

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la ilꞏluminació necessària.

Equips de protecció individual

S’han de mantenir els elements de senyalització de la màquina nets i en bon estat.

Casc (només fora de la cabina).

Cal mantenir les distàncies de seguretat.

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la cabina).

En maniobres difícils cal recórrer al suport d’un senyalista.
Proteccions colꞏlectives

ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS AMB VEHICLES O CONTRA VEHICLES

Quan sigui necessari, s’ha de delimitar la zona de treball d’una màquina o diverses màquines amb

PER TRÀNSIT INTERN DE L’OBRA

tanques, malla, cons o similar.

Mesures preventives

Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles,

La traça afectada per les obres ha d’estar senyalitzada i degudament delimitada en zona de talussos.

mitjançant la colꞏlocació de tanques, malles de senyalització, cons o similar.

Totes les obres amb circulació interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de limitació

Cal colꞏlocar els senyals i els elements de senyalització provisional d’obra.

de velocitat.

Equips de protecció individual

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament

Casc (només fora de la màquina).

general de circulació i el Catàleg de senyals de circulació.

Calçat de seguretat.

Cal mantenir les distàncies de seguretat.

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

Les maniobres de la maquinària de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per persones

PER TRÀNSIT EXTERN A L’OBRA

que senyalitzin.

Mesures preventives
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Les obres que incideixin amb la circulació viària han de definir una senyalització provisional d’acord

La roba de treball és d’ús obligatori durant la jornada laboral, i cal substituir-la per la roba de carrer en

amb els criteris de la norma Senyalització d’obres (norma de carreteres 8.3-IC).

finalitzar la jornada laboral. La neteja d’aquesta roba de treball cal realitzar-la, com a mínim, una

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament

vegada per setmana.

general de circulació i el Catàleg de senyals de circulació.

Proteccions colꞏlectives

Quan les obres impliquin talls temporals de carreteres importants cal posar-ho en coneixement dels

Tots els equips de treball i les eines portàtils, quan tècnicament sigui possible, han d’estar proveïts

seus usuaris a través de la premsa o altres mitjans.

d’un sistema d’aspiració localitzada.

En la definició de la senyalització provisional que cal utilitzar per a una via determinada, cal verificar si

En operacions que impliquin un risc per emissió de pols o fibres, cal treballar amb un sistema de

el propietari de la via té identificats requisits per a aquest tipus d’interferències, i fins i tot és

ventilació mecànica adequat. En cas que no sigui possible instalꞏlar-lo, cal treballar a l’aire lliure; si

recomanable demanar-li que la revisi.

s’ha de treballar a l’interior de locals, aquests locals han d’estar ventilats adequadament.

Proteccions colꞏlectives

Equips de protecció individual

Cal senyalitzar i delimitar amb tanques, barres New Jersey o similars les obres, excepte el trànsit

Casc.

extern. Quan sigui necessari per a la protecció dels treballadors, les vies de circulació de vehicles han

Ulleres.

d’estar delimitades mitjançant franges contínues d’un color visible, preferentment blanc o groc, tenint

Mascareta.

en compte el color del terra. La delimitació ha de respectar les distàncies necessàries de seguretat

Màscara.

entre vehicles i objectes o vianants.

Guants contra agressions químiques.

Cal colꞏlocar senyalització nocturna i comprovar diàriament el seu funcionament correcte.

Calçat de seguretat.

Els senyals han de ser retroreflectants amb nivell 2.

Roba de treball.

La retirada de senyalització mòbil s’ha de fer en l’ordre invers en el qual s’ha colꞏlocat i cal fer-ho
mitjançant protocols de seguretat.

5. RELACIÓ DE MAQUINÀRIA A UTILITZAR A L’OBRA, RISCOS I MESURES PREVENTIVES.

Cal anulꞏlar la senyalització existent de la via quan aquesta senyalització contradigui la d’obra.

MAQUINÀRIA FIXA

Cal colꞏlocar la senyalització d’obra en l’ordre en el qual se l’hagi de trobar el trànsit.

CARGOLADORA

Equips de protecció individual

Definició

Calçat de seguretat.

Equip de treball que s’utilitza essencialment per a la unió de peces o elements en els treballs de

Roba i accessoris de senyalització.

muntatge d’estructures de qualsevol classe.
Riscos

RISC DE DANYS A LA SALUT DERIVATS DE L’EXPOSICIÓ A AGENTS QUÍMICS

Caiguda d’objectes per manipulació.

PER INHALACIÓ DE POLS I FIBRES

Cops per objectes o eines.

Mesures preventives

Contactes elèctrics.

Sempre que la naturalesa de l’operació ho permeti, s’ha de treballar per via humida.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

Per als treballs que, per la naturalesa del risc i/o la seva durada, l’avaluació de riscos així ho

Mesures Preventives

determini, cal adoptar mesures organitzatives de rotació en el lloc de treball.

Cal utilitzar cargoladores amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.

Cal reduir al mínim el nombre de treballadors exposats.

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.

S’ha de reduir al mínim la durada i la intensitat de les exposicions a pols.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

S’han d’humitejar els terres abans de netejar-los.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Cal disposar d’instalꞏlacions apropiades per a la higiene personal.

Normes d’ús i manteniment

Els treballadors han d’adoptar mesures higièniques adequades, tant personals com d’ordre i neteja en

Abans de començar els treballs, s’ha de verificar el bon estat dels elements elèctrics de la màquina i,

l’àrea de treball. Abans de menjar, beure o fumar, els treballadors exposats a pols o fibres s’han de

en especial, els cables d’alimentació.

rentar les mans, la cara i la boca.

Abans de fer servir la cargoladora, cal alinear degudament l’eix del cargol amb l’eix de la màquina.

És prohibit preparar i consumir aliments, com també beure i fumar a les àrees de treball on hi hagi

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.

exposició a pols o fibres.

Cal evitar entrar en contacte amb l’accessori de gir en rotació.
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Ha de disposar d’empunyadura amb polsador, que en deixar de prémer-se la màquina s’ha d’aturar

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui

automàticament.

haver.

Han de ser reparades per personal autoritzat.

Cal proveir de combustible amb el motor aturat.

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat, excepte en eines

Cal colꞏlocar el compressor a una distància considerable de la zona de treball per evitar que s’uneixin

que funcionin amb bateria.

els dos tipus de soroll.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la

El compressor ha de quedar estacionat amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal i amb les

xarxa elèctrica o la bateria. Cal fer aquestes operacions amb equilibri estable i colꞏlocar els peus

rodes subjectades mitjançant topalls antilliscants. Les operacions de neteja i manteniment s’han

correctament.

d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la xarxa elèctrica o la bateria. Cal fer aquestes

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

operacions amb equilibri estable i colꞏlocar els peus correctament.

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi.

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi.

El canvi d’accessoris s’ha de realitzar amb l’equip desconnectat de la xarxa elèctrica, o amb la bateria

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.

extreta.

El compressor ha de quedar estacionat amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal i amb les

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de colꞏlocar-los.

rodes subjectades mitjançant topalls antilliscants.

Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació i només aquells que siguin específics per a

Els compressors de combustible han de ser proveïts amb el motor aturat per tal d’evitar incendis o

aquest grup de màquines.

explosions.

Equips de protecció individual

Cal evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.

Casc.

S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.

Protectors auditius: taps o auriculars.

Han de ser reparats per personal autoritzat.

Ulleres.

No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.

Guants contra agressions mecàniques.

No s’han de fer treballs de manteniment amb el compressor en funcionament.

Calçat de seguretat.

Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.

COMPRESSOR

S’ha de situar el compressor a una distància mínima de 2m de les vores de coronació de les

Definició

excavacions.

Equip de treball la missió del qual consisteix a produir un cabal d’aire a una pressió determinada

Cal realitzar manteniments periòdics a aquests equips.

segons les necessitats de les màquines que ha d’accionar. Si és mòbil, que és el cas més freqüent,

Proteccions colꞏlectives

es pot transportar fàcilment d’un lloc a l’altre gràcies al seu muntatge sobre xassís amb rodes.

A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.

Riscos

Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes

Cops contra objectes immòbils.

i les carcasses protectores.

Enganxaments per objectes o entre objectes.

S’ha de situar el compressor en zones habilitades, de manera que s’evitin zones de pas o zones

Contactes tèrmics.

massa properes a l’activitat de l’obra.

Contactes elèctrics.

Cal utilitzar compressors aïllats mitjançant carcasses que han de romandre sempre tancades.

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.

Equips de protecció individual

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

Casc.

Mesures Preventives

Protectors auditius: taps o auriculars segons el cas.

Cal utilitzar compressors amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.

Guants contra agressions d’origen tèrmic.

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.

Calçat de seguretat.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

EQUIP D’OXITALL

Normes d’ús i manteniment

Definició
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Equip de treball que consisteix en un sistema de soldadura i tall caracteritzat per la utilització d’un

L’emmagatzematge de les bombones s’ha de fer verticalment.

bufador i gasos (acetilè i oxigen) en estat comprimit.

Les aixetes i els manoreductors de les bombones d’oxigen han d’estar sempre nets de greixos, olis o

Riscos

combustible de qualsevol tipus.

Caiguda de persones a diferent nivell.

Les bombones, tant plenes com buides, s’han de traslladar en posició vertical i lligades a un

Caiguda de persones al mateix nivell.

portabombones.

Caiguda d’objectes per desplom.

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.

Caiguda d’objectes per manipulació.

No es permet soldar a l’interior de contenidors, dipòsits o barrils mentre no hagin estat netejats

Trepitjades sobre objectes.

completament i desgasificats amb vapor, si és necessari.

Projecció de fragments o partícules.

No es pot treballar amb la roba bruta de greix, dissolvent o altres substàncies inflamables.

Contactes tèrmics.

No s’ha de penjar mai el bufador a les bombones, encara que estigui apagat.

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.

No s’han de consumir del tot les bombones, per tal de mantenir sempre una petita sobrepressió al seu

Exposició a radiacions.

interior.

Explosions.

No s’han d’efectuar treballs de tall a prop de llocs on s’estiguin realitzant operacions de

Incendis.

desgreixament, ja que es poden formar gasos perillosos.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: gasos.

No s’han de tocar peces acabades de tallar.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: radiacions.

No s’ha d’utilitzar l’oxigen per netejar o bufar peces o per ventilar una estança.

Mesures Preventives

Per apagar el bufador, primer cal tancar la vàlvula d’acetilè i, a continuació, la d’oxigen.

Cal utilitzar equips d’oxitall amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.

Per encendre el bufador, cal obrir primer lleugerament la vàlvula d’oxigen i, després, la d’acetilè en

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.

més proporció. A continuació, cal encendre la mescla i regular la flama.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Per tal de mantenir en bon estat les mànegues, cal evitar que estiguin en contacte amb productes

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

químics, superfícies calentes, elements tallants o elements punxants. Així mateix, cal evitar la

Normes d’ús i manteniment

formació de bucles o nusos en la seva utilització.

S’han d’emmagatzemar les ampolles allunyades de possibles contactes elèctrics, separades de les

Periòdicament, cal verificar que les mànegues no tenen fugues i revisar especialment les juntures, els

fonts de calor i protegides del sol.

ràcords i les aixetes.

Cal netejar periòdicament el broc del bufador.

Cal canviar de mànegues quan es detecti que estan deteriorades o trencades.

Cal utilitzar per a cada treball la pressió correcta. S’ha de consultar l’escala de pressions.

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

Cal fer servir un encenedor de guspires per encendre el bufador.

S’ha d’evitar que les guspires produïdes pel bufador arribin o caiguin sobre les bombones o les

S’ha de comprovar l’existència de vàlvules antiretrocés en el manòmetre i la canya.

mànegues.

Cal comprovar que la unió entre mànegues sigui de connexions estanques.

No es poden barrejar bombones plenes amb buides i bombones amb gasos diferents.

El grup ha d’estar fora del recinte de treball.

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.

En la manipulació de les bombones, cal evitar donar-los cops i agafar-les per les aixetes. Les

Proteccions colꞏlectives

bombones en servei han d’estar en posició vertical en els seus suports o carros.

El lloc de treball ha d’estar ben ventilat o amb sistemes d’extracció adequats.

En la utilització d’aquest equip en zones amb un risc especial d’incendi, cal preveure la presència

S’han de senyalitzar les entrades a la zona d’emmagatzematge d’aquests equips amb el senyal de

d’extintors.

«perill d’explosió» i «prohibit fumar».

És prohibit fer servir bombones de gasos en posició inclinada.

Si es realitzen treballs de tall in situ, cal procurar limitar la cascada de guspires i trossos de ferro

És prohibit treballar en condicions climatològiques adverses: vent fort i pluja.

colꞏlocant una manta ignífuga.

Són prohibits els treballs de soldadura i tall en locals on s’emmagatzemin materials inflamables o

Cal situar l’equip en zones habilitades, de manera que s’evitin zones de pas o zones massa properes

combustibles.

a l’activitat de l’obra.

Han de ser reparades per personal autoritzat.

Cal verificar que al voltant de la zona de soldadura no hi ha altres persones. En cas contrari, cal fer

L’aixeta de la bombona s’ha d’obrir lentament.

servir proteccions colꞏlectives, amb mampares o proteccions individuals.
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Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Equips de protecció individual

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Casc.

Normes d’ús i manteniment

Ulleres.

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui

Pantalles facials, amb protectors amb filtre que protegeixi de la projecció violenta de partícules i de les

haver.

radiacions de la soldadura.

Cal comprovar periòdicament l’estat dels cables d’alimentació, les pinces, etc.

Guants contra agressions d’origen tèrmic.

Cal desconnectar l’equip de soldadura en pauses d’una certa durada.

Manyoples.

El grup ha d’estar fora del recinte de treball.

Maniguets i mànegues.

Als treballs en zona humida o mullada, la tensió nominal de treball no pot excedir de 50 V en c.a. o 75

Calçat de seguretat.

V en c.c.

Polaines.

En la utilització d’aquest equip en zones amb un risc especial d’incendi, cal preveure la presència

Davantals de protecció contra les agressions mecàniques.

d’extintors.

Arnès (en treballs en alçària).

És prohibit treballar en condicions climatològiques adverses: vent fort i pluja.

Roba de treball de cotó (ignífuga i ajustada).

Són prohibits els treballs de soldadura i tall en locals on s’emmagatzemin materials inflamables o
combustibles.

EQUIP DE SOLDADURA PER ARC ELÈCTRIC

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.

Definició

Han de ser reparats per personal autoritzat.

Equip de treball que consisteix en un sistema de soldadura caracteritzat perquè l’arc elèctric salta

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.

entre la peça que cal soldar sotmesa a un dels pols de la font d’energia i l’elèctrode que es troba

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la

connectat a l’altre pol.

xarxa elèctrica.

Riscos

Quan els treballs de soldadura s’efectuïn en locals molt conductors, es recomana la utilització de

Caigudes de persones a diferent nivell.

petites tensions. Per altra banda, la tensió en buit entre l’elèctrode i la peça a soldar, no ha de ser

Caigudes de persones al mateix nivell.

superior a 90 V, valor eficaç per corrent altern i 150 V en corrent continu.

Trepitjades sobre objectes.

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.

Cops contra objectes immòbils.

No s’han de canviar els elèctrodes sense guants, amb els guants molls o sobre una superfície

Projecció de fragments o partícules.

mullada.

Contactes tèrmics.

No es permet soldar a l’interior de contenidors, dipòsits o barrils mentre no hagin estat netejats

Contactes elèctrics.

completament i desgasificats amb vapor, si és necessari.

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.

No es pot treballar amb la roba bruta de greix,dissolvent o altres substàncies inflamables.

Exposició a radiacions.

No s’han de refredar els elèctrodes submergint-los en aigua.

Explosions.

No s’han d’efectuar treballs de soldadura a prop de llocs on s’estiguin realitzant operacions de

Incendis.

desgreixatge, ja que es poden formar gasos perillosos.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: gasos.

No s’han de tocar peces que s’acaben de soldar.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: radiacions.

Per mirar l’arc voltaic cal utilitzar una pantalla facial amb protectors amb filtre que protegeixi de la

Mesures Preventives

projecció violenta de partícules i de les radiacions de la soldadura.

S’han d’utilitzar equips de soldadura amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

1215/1997.

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.

Els portaelectrodes han de tenir el suport de manutenció en material aïllant i en perfecte estat de

Proteccions colꞏlectives

manteniment.

El lloc de treball ha d’estar ben ventilat o amb sistemes d’extracció adequats.
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Cal verificar que al voltant de la zona de soldadura no hi ha altres persones. En cas contrari, cal fer

. Esmoladores amb proteccions contra torsió de les carcasses.

servir proteccions colꞏlectives, amb mampares o proteccions individuals.

. Esmoladores amb dispositius limitadors de corrent per al treball amb grups electrògens portàtils.

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.

Normes d’ús i manteniment

Equips de protecció individual

Abans de colꞏlocar una nova mola d’abrasió, s’ha de controlar que aquesta mola i la coberta de

Casc.

protecció estiguin en perfecte estat.

Ulleres.

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui

Pantalles facials, amb vidre filtrant, que protegeixi de la projecció violenta de partícules i de les

haver.

radiacions de soldadura.

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.

Guants contra agressions d’origen tèrmic.

Cal extremar precaucions amb la mola d’abrasió.

Manyoples.

Ha de disposar d’empunyadura amb polsador, que en deixar de prémer-se la màquina s’ha d’aturar

Maniguets i mànegues.

automàticament.

Calçat de seguretat.

Han de ser reparades per personal autoritzat.

Polaines.

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.

Davantals de protecció contra les agressions mecàniques.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la

Arnès (en treballs en alçària).

xarxa elèctrica o la bateria.

Roba de treball de cotó (ignífuga i ajustada).

No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.
No es poden esmolar zones poc accessibles ni en posició inclinada lateralment, ja que el disc es pot

ESMOLADORA ANGULAR

trencar i provocar lesions per projecció de partícules.

Definició

No es pot tocar el disc després de l’operació d’esmolada.

Equip de treball que s’utilitza generalment en l’eliminació o l’acabat de cordons de soldadura,

S’ha d’escollir sempre el material abrasiu adequat per a l’element que cal esmolar.

esmolada (desbarbament) de superfícies i contorns, tall de metall o activitats similars. N’hi ha dos

S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.

grans tipus: miniesmoladores i esmoladores.

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi.

Riscos

No s’ha de colꞏlocar l’esmoladora amb la mola d’abrasió recolzada a terra.

Caiguda d’objectes per manipulació.

Cal fer manteniments periòdics a aquests equips.

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.

El canvi d’accessoris s’ha de realitzar amb l’equip desconnectat de la xarxa elèctrica, o amb la bateria

Cops per objectes o eines.

extreta.

Projecció de fragments o partícules.

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de colꞏlocar-los.

Sobreesforços.

Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació.

Contactes tèrmics.

Abans de connectar la màquina, cal assegurar-se que l’interruptor està desconnectat.

Contactes elèctrics.

Proteccions colꞏlectives

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts, fora de les zones de pas i preferiblement en

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

l’embalatge original.

Mesures Preventives

Equips de protecció individual

Cal utilitzar esmoladores amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.

Casc.

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.

Protectors auditius: taps o auriculars.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Ulleres.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Mascareta per a pols.

És recomanable:

Guants contra agressions mecàniques.

. Esmoladores amb dispositius d’home mort electrònic, sobretot en miniesmoladores.

Calçat de seguretat.

. Esmoladores amb dispositius electrònics antibloqueig del disc, sobretot en miniesmoladores.

Roba de treball.
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Equips de protecció individual
FORMIGONERA ELÈCTRICA

Casc.

Definició

Protectors auditius: taps o auriculars.

Equip de treball que consisteix en un dipòsit rotatori on es barregen els ingredients del formigó: àrids

Ulleres.

de diferent granulometria, ciment i aigua.

Guants contra agressions químiques.

Riscos

Calçat de seguretat.

Caiguda de persones al mateix nivell.

Roba de treball.

Cops contra objectes immòbils.
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.

GRUP ELECTROGEN

Projecció de fragments i partícules.

Definició

Enganxaments per objectes o entre objectes.

Equip de treball accionat per un motor dièsel o de gasolina, destinat a alimentar consumidors fora de

Contactes elèctrics.

l’abast d’una xarxa elèctrica pública.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: per contactes amb ciments.

Riscos

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls.

Cops contra objectes immòbils.

Mesures Preventives

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.

S’han de fer servir formigoneres elèctriques amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD

Contactes tèrmics.

1215/1997.

Contactes elèctrics.

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Mesures Preventives

Normes d’ús i manteniment

Cal utilitzar grups electrògens amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.

haver.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Han de ser reparades per personal autoritzat.

Normes d’ús i manteniment

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui

Cal assegurar la connexió i comprovar periòdicament el funcionament correcte de la presa a terra.

haver.

La formigonera ha de disposar de fre de basculació del tambor.

Cal proveir de combustible amb el motor aturat.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la

Cal assegurar la connexió i comprovar periòdicament el funcionament correcte de la presa a terra i

xarxa elèctrica.

assegurar el correcte enfonsament de la piqueta.

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.

S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.

Han de ser reparats per personal autoritzat.

Els interruptors exteriors han de tenir enclavament mecànic.

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.

Les parts mòbils de la formigonera, com corretges i pinyons, han d’estar protegits.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la

Proteccions colꞏlectives

xarxa elèctrica.

A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.

No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.

Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes

No s’han de fer treballs de manteniment amb el grup en funcionament.

i les carcasses protectores.

Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.

Cal situar la formigonera en zones habilitades de manera que s’evitin zones de pas.

S’ha de situar el grup a una distància mínima de 2m de les vores de coronació de les excavacions.
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Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.

S’ha de fer servir calçat adequat i prestar atenció en els desplaçaments sobre la via.

Proteccions colꞏlectives

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.

A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.

El canvi de l’accessori s’ha de realitzar amb l’equip aturat.

Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de colꞏlocar-los.

i les carcasses protectores.

Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació.

Equips de protecció individual

Proteccions colꞏlectives

Protectors auditius: taps o auriculars segons el cas.

No aplicable.

Guants contra agressions mecàniques i vibracions.

Equips de protecció individual

Calçat de seguretat.

Casc.

MÀQUINA CARGOLADORA DE PERCUSSIÓ PORTÀTIL

Protectors auditius: taps o auriculars.

Definició

Guants contra agressions mecàniques i vibracions.

Equip de treball lleuger de via, amb un petit motor que serveix per fer tot tipus de fixacions en carrils i

Calçat de seguretat.

travesses.

Roba de treball.

Riscos

Roba i accessoris de senyalització.

Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’objectes per manipulació.

MARTELL ELECTROPNEUMÀTIC

Cops contra objectes immòbils.

Definició

Sobreesforços.

Equip de treball de connexió elèctrica, amb mecanisme de colpejament per accionament pneumàtic,

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: gas.

que pot ser:
Martell picador: emprat per cisellar i arrencar formigó, fonaments i ferms de carrers, per compactar,

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

piconar i compactar en la fabricació de peces.

Mesures Preventives
Cal utilitzar màquines cargoladores amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD

Martell perforador: amb útils giratoris i percussor incorporat per fer perforacions. Si es pot

1215/1997.

desconnectar el percussor, es pot utilitzar com a trepadora i, si es pot desconnectar l’accionament

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.

giratori, com a martell picador.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Riscos

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Caiguda de persones al mateix nivell.

Normes d’ús i manteniment

Caiguda d’objectes per manipulació.

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui

Cops per objectes o eines.

haver.

Projecció de fragments o partícules.

Cal proveir de combustible amb el motor aturat.

Sobreesforços.

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.

equips de protecció adequats.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

S’ha d’evitar respirar vapors de gasolina.

Mesures Preventives

Han de ser reparades per personal autoritzat.

S’han de fer servir martells electropneumàtics amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD

Cal maniobrar la palanca que dirigeix el gir de l’accessori quan la màquina estigui en posició correcta

1215/1997.

de treball, sobre tirafons.

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Cal prestar atenció al trànsit ferroviari.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.

Normes d’ús i manteniment
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Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui

Riscos

haver.

Caiguda d’objectes per manipulació.

Abans de l’inici del treball s’ha d’inspeccionar el terreny (o els elements estructurals) per detectar la

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.

possibilitat de despreniments per la vibració transmesa.

Cops per objectes o eines.

Cal colꞏlocar el martell a una distància considerable de la zona de treball per evitar que s’uneixin tots

Projecció de fragments o partícules.

dos tipus de soroll.

Sobreesforços.

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.

Contactes tèrmics.

Han de ser reparats per personal autoritzat.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.

Mesures Preventives

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la

Normes generals

xarxa elèctrica o la bateria.

Cal fer servir motoserres amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.

No s’han de deixar els martells clavats en els materials per trencar.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

No es poden fer esforços de palanca amb el martell en funcionament.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

No es pot recolzar tot el pes del cos sobre el martell, ja que pot relliscar i caure.

Normes d’ús i manteniment

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui

Sempre que sigui possible, cal fer aquestes activitats en horaris que provoquin les mínimes molèsties

haver.

als veïns.

Abans d’iniciar els treballs cal comprovar:

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi.

. l’estat de tensió de la cadena de tall i la barra guia.

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.

En finalitzar els treballs, cal

Cal utilitzar el martell amb totes dues mans de manera segura.

. netejar la cadena de tall i la barra guia,

Proteccions colꞏlectives

. Comprovar els angles de les dents de tall i el seu esmolament i

A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.

. Comprovar l’estat de greixatge.

Cal mantenir un radi de seguretat al voltant d’aquesta activitat.

És prohibit utilitzar la màquina per sobre l’espatlla o el cap.

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts, fora de les zones de pas i, preferiblement, en

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.

l’embalatge original.

Han de ser reparades per personal autoritzat.

Equips de protecció individual

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.

Casc.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la

Protectors auditius: taps o auriculars.

xarxa elèctrica.

Ulleres.

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.

Guants contra agressions mecàniques i vibracions.

No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.

Calçat de seguretat.

No es poden tallar zones poc accessibles ni en posicions forçades.

Faixa antivibracions.

No es pot tocar la cadena després d’haver utilitzat la motoserra.

Roba de treball.

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.

MOTOSERRA - SERRA DE CINTA O CADENA

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.

Definició

Proteccions colꞏlectives

Equip de treball que consisteix en una cadena flexible dentada unida pels seus caps i guiada per dues

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.

politges, que, moguda per un motor, generalment d’explosió i guiada a través d’un espasí guia,

Equips de protecció individual

serveix per serrar.

Casc.
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Protectors auditius: taps o auriculars.

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.

Ulleres.

Proteccions colꞏlectives

Guants contra agressions mecàniques i vibracions.

A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.

Calçat de seguretat.

Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes

Faixa antivibracions.

i les carcasses protectores.

Roba de treball.

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.
Equips de protecció individual

COMPACTADORA MANUAL

Casc de seguretat

Definició

Protectors auditius: taps o auriculars.

Equip de treball que s’utilitza per a la compactació de terrenys, a través de l’energia subministrada per

Ulleres.

una càrrega explosiva o per aire comprimit.

Guants contra agressions mecàniques i vibracions.

Riscos

Calçat de seguretat amb puntera reforçada.

Caiguda d’objectes per manipulació.

Faixa antivibració.

Cops per objectes o eines.

Roba de treball.

Projecció de fragments o partícules.
Sobreesforços.

TALLADORA DE DISC MANUAL

Contactes elèctrics (en equips elèctrics).

Definició

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: gas.

Equip de treball portàtil que es fa servir per tallar determinats materials mitjançant el moviment rotatori

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

d’un disc abrasiu. Diferenciem tres tipus:

Mesures Preventives

Fresadora de formigó: per fer talls al formigó.

Cal fer servir picons amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.

Trossejadora: per tallar barres de metall.

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.

Regatadora: per fer solcs al formigó.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Riscos

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Caiguda d’objectes per manipulació.

Normes d’ús i manteniment

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui

Cops per objectes o eines.

haver.

Projecció de fragments o partícules.

Abans de l’inici del treball s’ha d’inspeccionar el terreny (o els elements estructurals) per detectar la

Sobreesforços.

possibilitat de despreniments per la vibració transmesa.

Contactes tèrmics.

S’han d’evitar desplaçaments laterals mentre s’avança frontalment.

Contactes elèctrics.

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls.

Han de ser reparats per personal autoritzat.

Mesures Preventives

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.

Cal emprar talladores de disc amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.

xarxa elèctrica.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

Normes d’ús i manteniment

Sempre que sigui possible, cal fer aquestes activitats en horaris que provoquin les mínimes molèsties

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui

als veïns.

haver.

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.
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Cal comprovar diàriament l’estat dels discos de tall i verificar l’absència d’oxidació, d’esquerdes i de

Equip de treball que es fa servir per tallar paviments mitjançant el moviment rotatori d’un disc abrasiu.

dents trencades.

Riscos

Els discos de talls han d’estar en perfecte estat i s’han de colꞏlocar correctament, per evitar vibracions

Caiguda d’objectes per manipulació.

i moviments no previstos, que donin lloc a projeccions.

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.

El sistema d’accionament ha de permetre l’aturada total amb seguretat.

Cops per objectes o eines.

Cal escollir el disc adequat al material per tallar.

Projecció de fragments o partícules.

S’ha d’evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessàriament.

Sobreesforços.

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.

Contactes tèrmics.

Han de ser reparades per personal autoritzat.

Contactes elèctrics (quan la talladora és elèctrica).

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls.

xarxa elèctrica.

Mesures Preventives

No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.

Cal fer servir talladores de paviment amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD

No es poden tallar zones poc accessibles ni en posició inclinada lateralment, ja que el disc es pot

1215/1997.

trencar i provocar lesions per projecció de partícules.

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.

No es pot tocar el disc després de l’operació de tall.

S’ha d’efectuar un estudi detallat dels plànols d’obra per descobrir possibles conduccions

S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.

subterrànies, armadures o similar.

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.

Normes d’ús i manteniment

El canvi de l’accessori s’ha de fer amb l’equip desconnectat de la xarxa elèctrica.

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de colꞏlocar-los.

haver.

Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació.

Cal proveir de combustible amb el motor aturat.

S’ha d’utilitzar sempre una caputxa de protecció i el diàmetre del disc d’acord amb les característiques

Cal comprovar diàriament l’estat dels discos de tall i verificar l’absència d’oxidació, d’esquerdes i de

tècniques de la màquina.

dents trencades.

Proteccions colꞏlectives

El full de la serra ha d’estar en perfecte estat i s’ha de colꞏlocar correctament, per evitar vibracions i

En la seva utilització, cal verificar l’absència de persones en el radi d’afecció de les partícules que es

moviments no previstos que donin lloc a projeccions.

desprenen en el tall.

El sistema d’accionament ha de permetre l’aturada total amb seguretat.

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.

Cal escollir el disc adequat al material per tallar.

Equips de protecció individual

S’ha d’evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessàriament.

Casc.

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.

Protectors auditius: taps o auriculars.

S’ha d’evitar respirar vapors de gasolina.

Ulleres.

Han de ser reparades per personal autoritzat.

Mascareta.

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.

Guants contra agressions mecàniques.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la

Calçat de seguretat.

xarxa elèctrica.

Roba de treball.

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.
No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.

TALLADORA DE PAVIMENT

No es pot tocar el disc després de l’operació de tall.

Definició

S’han de fer els talls per via humida.
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Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.

Mesures Preventives

S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.

Cal utilitzar trepants amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. Cal mantenir les zones de treball netes i

El canvi de l’accessori s’ha de realitzar amb l’equip aturat.

ordenades.

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de colꞏlocar-los.

Normes d’ús i manteniment

Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació.

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui

Proteccions colꞏlectives

haver.

A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.

Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes

Cal evitar entrar en contacte amb l’accessori de gir en rotació.

i les carcasses protectores.

S’ha de disposar d’una empunyadura auxiliar per a una millor subjecció i d’un interruptor amb fre

En la seva utilització, cal verificar l’absència de persones en el radi d’afecció de les partícules que es

d’inèrcia, de tal manera que, en deixar de prémer, la màquina s’aturi de manera automàtica.

desprenen en el tall.

Han de ser reparats per personal autoritzat.

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.

Equips de protecció individual

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la

Casc.

xarxa elèctrica o la bateria.

Protectors auditius: taps o auriculars.

Cal fer aquestes operacions amb equilibri estable i colꞏlocar els peus correctament.

Ulleres.

S’ha d’escollir la broca adequada per al material per foradar.

Mascareta.

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

Guants contra agressions mecàniques.

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi.

Calçat de seguretat.

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.

Roba de treball.

El canvi de l’accessori s’ha de realitzar amb l’equip aturat.

TREPANT PORTÀTIL

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de la seva colꞏlocació.

Definició

Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació.

Trepant sense percussió: eina elèctrica destinada a trepar diferents materials, com ara metalls, fusta,

Proteccions colꞏlectives

materials sintètics, etc.

S’han d’emmagatzemar aquests equips en llocs coberts, fora de les zones de pas i, preferiblement,

Trepant amb percussió: eina elèctrica destinada a trepar especialment formigó, pedra i altres

amb l’embalatge original.

materials durs similars (específicament sobre pedra, maçoneria, materials durs i treballs ocasionals de

Equips de protecció individual

perforació en formigó). Disposa d’un mecanisme de carraca o engranatges dentats d’impulsió d’efecte

Casc.

axial, que se superposa al rotatiu realitzat pel fusell d’accionament.

Protectors auditius: taps o auriculars.

Riscos

Ulleres.

Caiguda d’objectes per manipulació.

Mascareta.

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.

Guants contra agressions mecàniques i vibracions.

Cops per objectes o eines.

Calçat de seguretat.

Projecció de fragments o partícules.

Roba de treball.

Sobreesforços.
Contactes elèctrics.

VIBRADOR DE FORMIGÓ

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.

Definició

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

Equip de treball que mitjançant la seva vibració s’utilitza per homogeneïtzar el formigó abocat per fer
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estructures de formigó.

Definició

Riscos

Equip de treball que s’utilitza per al transport de fluids.

Projecció de fragments o partícules.

Riscos

Sobreesforços.

Caiguda de persones a diferent nivell.

Contactes elèctrics.

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.

Contactes amb substàncies càustiques o corrosives.

Atrapaments per bolcada de la màquina.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: vibracions.

Contactes tèrmics.

Mesures Preventives

Contactes elèctrics.

Cal emprar vibradors de formigó amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.

Explosions.

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.

Incendis.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

Normes d’ús i manteniment

Mesures Preventives

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui

Cal utilitzar camions cisterna amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.

haver.

Es recomana que el camió cisterna estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.

Cal comprovar periòdicament el funcionament correcte de la presa a terra.

Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.

S’ha de comprovar que l’agulla no s’enganxi a les armadures.

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està

La vibració s’ha de fer des d’una posició estable, des de plataformes de treball.

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de

És prohibit treballar en condicions climatològiques adverses: vent fort i pluja.

juliol, article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.

pública, cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir C. Per a la conducció de

Han de ser reparats per personal autoritzat.

cisternes sotmeses als requisits de l’ADR (transport de mercaderies perilloses per carretera) cal, a

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.

més a més, un carnet de conduir específic.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).

xarxa elèctrica.

Les cisternes amb una capacitat superior als 1.000l. han de disposar del «Certificat d’aprovació per a

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.

vehicles que transporten certes matèries perilloses», mitjançant el qual s’acredita el compliment de

No s’ha de permetre que el vibrador treballi en el buit.

l’ADR.

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

Cal senyalitzar, en els laterals de la cisterna, en un lloc visible i amb un cartell reflectant, el número

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.

d’identificació del producte transportat.

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.

Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del camió cisterna responen

Proteccions colꞏlectives

correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc.

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

Equips de protecció individual

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.

Casc.

S’ha d’assegurar la màxima visibilitat del camió cisterna i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els

Ulleres.

miralls.

Guants contra agressions mecàniques i vibracions.

Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la

Calçat de seguretat: botes de goma.

zona dels comandaments.

Roba de treball.

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
S’ha de pujar i baixar del camió únicament per l’escala prevista pel fabricant.

MAQUINÀRIA MÒBIL

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió cisterna.

CAMIÓ CISTERNA
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Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs

S’ha d’estacionar el camió cisterna en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de

visibles.

desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2m de les vores de coronació). Cal posar

Cal verificar l’existència d’extintor en el camió.

els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment

S’ha de verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar interferències amb elements

del motor.

viaris o similars.

Equips de protecció individual

S’han de mantenir nets els accessos, els agafadors i els escales.

Casc (només fora de la màquina).

Normes d’ús i manteniment

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.

Calçat de seguretat.

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.

Faixes i cinturons antivibracions.

No es pot pujar ni baixar amb el camió cisterna en moviment.

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o
similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.

CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les

Definició

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

Equip de treball que s’utilitza per al transport de material.

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal

Riscos

d’identificar la distància mínima de treball.

Caiguda de persones a diferent nivell.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits

Cops contra objectes immòbils.

de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

Enganxaments per objectes o entre objectes.

S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un

Enganxament per bolcada de màquines.

senyalista.

Contactes tèrmics.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un

Contactes elèctrics.

senyalista expert que el guiï.

Explosions.

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els

Incendis.

treballadors del lloc de treball.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.

Cal evitar desplaçaments del camió en zones a menys de 2m de la vora de talussos.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els

Mesures Preventives

gasos.

Cal fer servir camions d’obra amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els

Es recomana que el camió d’obra estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.

equips de protecció adequats.

Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de

la bateria en posició desconnectada.

juliol, article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via

S’han d’efectuar les tasques de reparació del camió cisterna amb el motor aturat i la màquina

pública, cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet en camions rígids (C) i en articulats (E).

estacionada.

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los

Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del camió d’obra responen

en contenidors.

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.
Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.
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Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.

Durant la càrrega i la descàrrega, el conductor ha d’estar a dins de la cabina.

S’ha d’assegurar la màxima visibilitat del camió d’obra i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els

Cal fer la càrrega i la descàrrega del camió en llocs habilitats.

miralls.

S’ha de situar la càrrega uniformement repartida per tota la caixa del camió.

Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la

No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.

zona dels comandaments.

Cal cobrir les càrregues amb una vela, subjectada de manera sòlida i segura.

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.

Abans d’aixecar la caixa basculadora, cal assegurar-se que no hi hagi obstacles aeris i que la

S’ha de pujar i baixar del camió d’obra només per l’escala prevista pel fabricant.

plataforma

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió d’obra.

estigui plana i sensiblement horitzontal.

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs.

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els

Cal verificar l’existència d’extintor en el camió.

equips de protecció adequats.

S’ha de verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar interferències amb elements

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre

viaris, línies elèctriques o similar.

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

la bateria en posició desconnectada.

Normes d’ús i manteniment

Cal fer les tasques de reparació de camió amb el motor aturat i la màquina estacionada.

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los

És prohibit transportar persones alienes a l’activitat.

en contenidors.

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.

Cal estacionar el camió d’obra en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,

No es pot pujar ni baixar amb el camió d’obra en moviment.

esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens,

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o

treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.

Equips de protecció individual

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del

Casc (només fora de la màquina).

conducte o el cable, cal requerir la colꞏlaboració d’una persona que senyalitzi.

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les

Mascareta (quan sigui necessària).

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal

Calçat de seguretat.

d’identificar la distància mínima de treball.

Faixes i cinturons antivibracions.

Després d’haver aixecat el bolquet, cal abaixar-lo immediatament.

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits
de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

CAMIÓ DÚMPER

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

Definició

S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un

Equip de treball de gran capacitat de càrrega utilitzat preferentment en el transport de materials en

senyalista.

pedreres i en operacions de moviment de terres a les obres.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat

Riscos

d’un senyalista expert que el guiï.

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els

Cops contra objectes immòbils.

treballadors del lloc de treball.

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.

Engaxaments per objectes o entre objectes.

Cal evitar desplaçaments del camió d’obra en zones a menys de 2m de la vora de talussos.

Enganxaments per bolcada de màquines.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els

Contactes tèrmics.

gasos.

Contactes elèctrics.
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Explosions.

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal

Incendis.

d’identificar la distància mínima de treball.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Després d’haver aixecat el bolquet, cal abaixar-lo immediatament.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

Mesures Preventives

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

Cal utilitzar camions dúmper amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.

S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un

Es recomana que el camió dúmper estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.

senyalista.

Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat

Quan aquesta màquina circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada,

d’un senyalista expert que el guiï.

té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i

Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els

se n’ha llegit el manual d’instruccions.

treballadors del lloc de treball.

Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del camió dúmper responen

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.

Cal evitar desplaçaments del camió d’obra en zones a menys de 2m de la vora de talussos.

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els

S’ha d’ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.

gasos.

Cal assegurar la màxima visibilitat del camió dúmper i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els

Durant la càrrega i la descàrrega, el conductor ha d’estar a dins de la cabina.

miralls.

Cal fer la càrrega i la descàrrega del camió en llocs habilitats.

S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en

S’ha de situar la càrrega uniformement repartida per tota la caixa del camió.

la zona dels comandaments.

No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.

Cal cobrir les càrregues amb una vela, subjectada de manera sòlida i segura.

S’ha de pujar i baixar del camió dúmper únicament per l’escala prevista pel fabricant.

Abans d’aixecar la caixa basculadora, cal assegurar-se que no hi hagi obstacles aeris i que la

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió dúmper.

plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal.

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els

visibles.

equips de protecció adequats.

S’ha de verificar l’existència d’extintor en el camió dúmper.

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre

Cal verificar que l’alçària màxima del camió dúmper és l’adequada per evitar interferències amb

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de

elements viaris, línies elèctriques o similar.

la bateria en posició desconnectada.

S’han de mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Cal fer les tasques de reparació de camió amb el motor aturat i la màquina estacionada.

Normes d’ús i manteniment

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.

en contenidors.

És prohibit transportar persones alienes a l’activitat.

Cal estacionar el camió d’obra en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.

esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2m de les vores de coronació). Cal posar els frens,

No es pot pujar ni baixar amb el camió d’obra en moviment.

treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o

Equips de protecció individual

similar).

Casc (només fora de la màquina).

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

conducte o el cable, cal requerir la colꞏlaboració d’una persona que senyalitzi.

Mascareta (quan sigui necessària).

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

Calçat de seguretat.
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Faixes i cinturons antivibracions.

S’ha de pujar i baixar del camió únicament per l’escala prevista pel fabricant.

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió.
L’escala de la cisterna ha de ser antilliscant i ha de disposar de plataforma a la part superior.

CAMIÓ FORMIGONERA

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscs estiguin en bon estat i situats en llocs

Definició

visibles.

Equip de treball que porta muntada sobre el bastidor una cisterna rotativa, apta per transportar

Cal verificar l’existència d’extintor en el camió.

formigó en estat pastós.

S’ha de verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar interferències elements viaris

Riscos

o similars.

Caiguda de persones a diferent nivell.

No s’ha de carregar la cisterna per sobre la càrrega màxima permesa.

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Projecció de fragments o partícules.

Normes d’ús i manteniment

Enganxament per objectes o entre objectes.

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.

Enganxaments per bolcada de màquines.

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.

Sobreesforços.

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

No es pot pujar ni baixar amb el camió formigonera en moviment.

Contactes tèrmics.

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o

Contactes elèctrics.

similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.

Explosions.

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les

Incendis.

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.

d’identificar la distància mínima de treball.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits

Mesures Preventives

de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

Cal fer servir camions formigonera amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

Es recomana que el camió formigonera estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.

S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un

Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.

senyalista.

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de

d’un senyalista expert que el guiï.

juliol, article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via

Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els

pública, cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir C.

treballadors del lloc de treball.

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió formigonera responen

S’han d’evitar desplaçaments del camió formigonera en zones a menys de 2m de la vora de talussos.

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

gasos.

S’ha d’ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.

La velocitat de descàrrega del formigó s’ha d’ajustar adequadament a les condicions de treball.

Cal assegurar la màxima visibilitat del camió formigonera i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i

La neteja de les cisternes i les canaleres cal realitzar-la a les zones habilitades per aquesta finalitat.

els miralls.

En cas que estigui a prop de la zona de línies elèctriques, cal ubicar un pòrtic de limitació d’altura.

Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la

Per a l’accés a la cisterna, s’ha de fer servir l’escala definida per a aquesta utilitat.

zona dels comandaments.

El camió formigonera ha de circular a l’interior de l’obra per un circuit definit i a una velocitat adequada

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.

a l’entorn.
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No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.

Mesures Preventives

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els

Cal emprar camions grua amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.

equips de protecció adequats.

Es recomana que el camió grua estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre

Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està

la bateria en posició desconnectada.

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de

Cal efectuar les tasques de reparació del camió formigonera amb el motor aturat i la màquina

juliol, article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via

estacionada.

pública, cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir C.

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).

en contenidors.

S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat.

Cal estacionar el camió en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió responen correctament i

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2m de les vores de coronació). Cal posar els frens,

estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc.

treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures. En

Equips de protecció individual

vehicles amb sistemes electrònics sensibles, no és permès utilitzar-los.

Casc (només fora de la màquina).

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Cal assegurar la màxima visibilitat del camió grua i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).

miralls.

Calçat de seguretat.

S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en

Faixes i cinturons antivibracions.

la zona dels comandaments.

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.
S’ha de pujar i baixar del camió només per l’escala prevista pel fabricant.

CAMIÓ GRUA

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió grua.

Definició

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs

Equip de treball format per un vehicle portant, sobre rodes o sobre erugues, dotat amb sistemes de

visibles.

propulsió i direcció propis, sobre el xassís del qual s’acobla un aparell d’elevació tipus ploma.

S’ha de verificar l’existència d’extintor en el camió.

Riscos

Cal verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar interferències amb elements

Caiguda de persones a diferent nivell.

viaris, línies elèctriques o similar.

Caiguda de persones al mateix nivell.

El camió grua s’ha d’instalꞏlar en terreny compacte.

Caiguda d’objectes per manipulació.

Cal situar el camió grua en zona de seguretat respecte al vent i suspendre l’activitat quan aquest vent

Caiguda d’objectes despresos.

superi els valors recomanats pel fabricant.

Cops contra objectes immòbils.

És prohibida la utilització de la grua com a element de transport de persones.

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.

És prohibida la utilització de la grua per accedir a les diferents plantes.

Enganxaments per objectes o entre objectes.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Enganxaments per bolcada de la màquina.

Normes d’ús i manteniment

Contactes tèrmics.

L’operador de la grua s’ha de colꞏlocar en un punt de bona visibilitat. Però que no comporti riscos per

Contactes elèctrics.

a la seva integritat física.

Incendis.

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

No es pot pujar ni baixar amb el camió grua en moviment.

Altres: caiguda de llamps a la grua.
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Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los

similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.

en contenidors.

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del

Cal estacionar el camió en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,

conducte o cable, cal requerir la colꞏlaboració d’un senyalista.

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens,

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les

treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

Equips de protecció individual

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal

Casc (només fora de la màquina).

d’identificar la distància mínima de treball.

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).

de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

Calçat de seguretat.

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

Faixes i cinturons antivibracions.

Cal fer les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un senyalista.

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un
senyalista expert que el guiï.

GRUA GRAN TONATGE

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els

Definició

treballadors del lloc de treball.

Equip de treball format per un vehicle portant, sobre rodes o sobre erugues, dotat amb sistemes de

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.

propulsió i direcció propis, sobre el xassís del qual s’acobla un aparell d’elevació tipus ploma.

Cal evitar desplaçaments del camió en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.

Riscos

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els

Caiguda de persones a diferent nivell.

gasos.

Caiguda de persones al mateix nivell.

Abans d’iniciar les maniobres de càrrega, cal instalꞏlar falques immobilitzadores en les quatre rodes i

Caiguda d’objectes per manipulació.

en els gats estabilitzadors.

Caiguda d’objectes despresos.

Cal verificar en tot moment que el camió grua es troba en equilibri estable, és a dir, que el conjunt de

Cops contra objectes immòbils.

forces que hi actuen tenen un centre de gravetat que queda dins de la base de recolzament de la

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.

grua.

Enganxaments per objectes o entre objectes.

Cal assegurar-se que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i que les eslingues estan

Enganxaments per bolcada de la màquina.

ben colꞏlocades.

Contactes tèrmics.

S’ha de revisar el bon estat dels elements de seguretat: limitadors de recorregut i d’esforç.

Contactes elèctrics.

Cal revisar cables, cadenes i aparells d’elevació periòdicament.

Incendis.

Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

En cap cas un operari pot pujar a la càrrega.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

No es pot abandonar el lloc de treball amb la grua amb càrregues suspeses.

Altres: caiguda de llamps a la grua.

És prohibit arrossegar la càrrega.

Mesures Preventives

En operacions de manteniment, no es pot utilitzar roba amb folgances ni joies ni fer servir els equips

Cal emprar camions grua amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.

de protecció adequats.

Es recomana que el camió grua estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre

Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està

la bateria en posició desconnectada.

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de

Cal efectuar les tasques de reparació del camió amb el motor aturat i la màquina estacionada.

juliol, article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via
pública, cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir C.
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S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits

S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat.

de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió responen correctament i

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc.

Cal fer les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un senyalista.

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures. En

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un

vehicles amb sistemes electrònics sensibles, no és permès utilitzar-los.

senyalista expert que el guiï.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els

Cal assegurar la màxima visibilitat del camió grua i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els

treballadors del lloc de treball.

miralls.

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.

S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en

Cal evitar desplaçaments del camió en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.

la zona dels comandaments.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.

gasos.

S’ha de pujar i baixar del camió només per l’escala prevista pel fabricant.

Abans d’iniciar les maniobres de càrrega, cal instalꞏlar falques immobilitzadores en les quatre rodes i

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió grua.

en els gats estabilitzadors.

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs

Cal verificar en tot moment que el camió grua es troba en equilibri estable, és a dir, que el conjunt de

visibles.

forces que hi actuen tenen un centre de gravetat que queda dins de la base de recolzament de la

S’ha de verificar l’existència d’extintor en el camió.

grua.

Cal verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar interferències amb elements

Cal assegurar-se que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i que les eslingues estan

viaris, línies elèctriques o similar.

ben colꞏlocades.

El camió grua s’ha d’instalꞏlar en terreny compacte.

S’ha de revisar el bon estat dels elements de seguretat: limitadors de recorregut i d’esforç.

Cal situar el camió grua en zona de seguretat respecte al vent i suspendre l’activitat quan aquest vent

Cal revisar cables, cadenes i aparells d’elevació periòdicament.

superi els valors recomanats pel fabricant.

Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant.

És prohibida la utilització de la grua com a element de transport de persones.

En cap cas un operari pot pujar a la càrrega.

És prohibida la utilització de la grua per accedir a les diferents plantes.

No es pot abandonar el lloc de treball amb la grua amb càrregues suspeses.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

És prohibit arrossegar la càrrega.

Normes d’ús i manteniment

En operacions de manteniment, no es pot utilitzar roba amb folgances ni joies ni fer servir els equips

L’operador de la grua s’ha de colꞏlocar en un punt de bona visibilitat. Però que no comporti riscos per

de protecció adequats.

a la seva integritat física.

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.

la bateria en posició desconnectada.

No es pot pujar ni baixar amb el camió grua en moviment.

Cal efectuar les tasques de reparació del camió amb el motor aturat i la màquina estacionada.

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los

similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.

en contenidors.

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del

Cal estacionar el camió en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,

conducte o cable, cal requerir la colꞏlaboració d’un senyalista.

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens,

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les

treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

Equips de protecció individual

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal

Casc (només fora de la màquina).

d’identificar la distància mínima de treball.

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).
Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).

Annex 18 – Estudi de seguretat i salut

46

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.

Codi: PR.2021.0147

Calçat de seguretat.

El conductor s’ha de netejar el calçat abans de pujar a la màquina.

Faixes i cinturons antivibracions.

S’ha de pujar i baixar del carretó elevador automotor només per l’accés previst pel fabricant.

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs
visibles.

CARRETÓ ELEVADOR AUTOMOTOR (TORO)

S’ha de verificar l’existència d’extintor al carretó elevador automotor.

Definició

Cal verificar que l’alçària màxima del carretó elevador automotor és l’adequada per evitar

Equip de treball que s’utilitza per a la manipulació de càrregues en zones amb superfícies planes,

interferències amb elements viaris, línies elèctriques o similar.

preferentment magatzems.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Riscos

Normes d’ús i manteniment

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.

Caiguda d’objectes per manipulació.

És prohibit la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.

Caiguda d’objectes despresos.

És prohibit transportar persones alienes a l’activitat.

Cops contra objectes immòbils.

No es pot pujar ni baixar amb el camió plataforma en moviment.

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o

Enganxament per objectes o entre objectes.

similar).

Enganxaments per bolcada de màquines.

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

Contactes tèrmics.

S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un

Contactes elèctrics.

senyalista.

Explosions.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat

Incendis.

d’un senyalista expert que el guiï.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

treballadors del lloc de treball.

Mesures Preventives

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.

Cal fer servir carretons elevadors amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que els gasos s’han

Es recomana que el carretó elevador automotor estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o

extret.

flaix.

Quan es realitzin transports amb càrregues que superin l’alçària del respatller de càrrega, cal lligar-

Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.

les.

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està

Cal centrar el pes de la càrrega entre les forquilles.

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de

En el transport dels materials, s’ha de considerar la direcció del vent.

juliol, article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via

En el transport de càrregues amb palets, cal fixar els materials en feixos o similar.

pública, a més a més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B.

Cal assegurar una ilꞏluminació correcta de la zona de treball.

S’ha de verificar que la persona que condueix el carretó elevador automotor està autoritzada.

S’han de mantenir les àrees de treball lliures d’obstacles i els terres nets (sense olis, greixos, etc.).

Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del carretó elevador automotor

Cal limitar la velocitat a les condicions del local i respectar la senyalització de les vies de circulació.

responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.

S’ha d’evitar l’accés de vehicles i vianants per la mateixa porta d’accés a tallers, magatzems, etc.

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

No es pot aparcar el carretó elevador automotor en interseccions o zones de pas.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.

És prohibida la utilització del carretó elevador automotor per aixecar persones.

Cal assegurar la màxima visibilitat del carretó elevador automotor i netejar-ne els retrovisors, els

S’han de manipular únicament càrregues que estiguin dins de la capacitat màxima del carretó

parabrises i els miralls.

elevador automotor. En cap cas, no es poden afegir contrapesos.

Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la

Cal apropar-se a la càrrega a una velocitat moderada.

zona dels comandaments.
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Faixes i cinturons antivibracions.
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Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

Codi: PR.2021.0147

La càrrega s’ha de colꞏlocar tan a prop com sigui possible del pal del carretó elevador automotor.
S’ha de fer el transport amb la càrrega a la zona baixa del transpalet, a uns 15 cm del terra.

DUMPER

Amb el carretó elevador automotor carregat, cal circular sempre de cara al pendent, tant en pendents

Definició

ascendents com descendents.

Equip de treball destinat al transport de materials lleugers i dotat amb una caixa, tremuja o bolquet

S’ha d’evitar fer girs en zones amb pendents.

basculant per descarregar-los.

Quan se circuli darrera d’un altre vehicle, cal que es mantingui una separació aproximadament igual a

Riscos

tres vegades la longitud del carretó elevador automotor.

Caiguda de persones a diferent nivell.

Si la càrrega treu visibilitat, cal circular marxa enrere.

Cops contra objectes immòbils.

És prohibit desplaçar-se amb el pal inclinat cap endavant, o amb la càrrega en la posició elevada.

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.

És prohibit inclinar el pal amb la càrrega en la posició elevada.

Enganxaments per objectes o entre objectes.

És prohibit deixar el carretó elevador automotor amb la càrrega en la posició elevada.

Enganxaments per bolcada de màquines.

Un cop finalitzat el treball, cal deixar la forquilla en contacte amb el terra.

Contactes tèrmics.

És prohibit aparcar en zones amb pendents.

Contactes elèctrics.

En llocs tancats només es poden utilitzar carretons elèctrics.

Explosions.

Cal evitar deixar el carretó elevador automotor estacionat en pendents.

Incendis.

En operacions de manteniment no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

de protecció adequats.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de

Mesures Preventives

la bateria en posició desconnectada.

Cal utilitzar dúmpers amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.

En operacions de canvi de forquilles, no s’ha de controlar l’alineació dels coixinets i les juntures amb

Es recomana que el dúmper estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.

la mà, sinó assegurar la seva posició amb cinta adhesiva.

Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.

Cal fer les tasques de reparació del carretó elevador automotor amb el motor aturat i la màquina

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està

estacionada.

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los

juliol, article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via

en contenidors.

pública, a més a més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B.

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del dúmper responen correctament i

subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el

estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.

pes del carretó elevador automotor i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

S’ha d’estacionar el carretó elevador automotor en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.

riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2m de les vores de coronació).

Cal assegurar la màxima visibilitat del dúmper i netejar-ne els retrovisors i els miralls.

Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el

S’ha de verificar que la zona de conducció està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes

compartiment del motor.

descontrolats en la zona dels comandaments.

Equips de protecció individual

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.

Casc (només fora de la màquina i sempre que la cabina no estigui coberta).

S’ha de pujar i baixar del dúmper únicament per l’accés previst pel fabricant.

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).

Cal verificar l’existència d’extintor al dúmper.

Calçat de seguretat.
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S’ha de verificar que l’alçària màxima del dúmper és l’adequada per evitar interferències amb

En pendents on circulin aquestes màquines és recomanable que hi hagi una distància lliure de 70 cm

elements viaris, línies elèctriques o similar.

per costat.

Cal disposar de pòrtic de seguretat antiblocatge.

Es recomana establir unes vies de circulació còmodes i lliures d’obstacles i senyalitzar les zones de

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

perill.

Normes d’ús i manteniment

En operacions d’abocament de material, al costat d’una rasa o talús s’ha de colꞏlocar un topall.

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.

Cal comprovar l’estabilitat de la càrrega i observar la disposició correcta.

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.

La càrrega no ha de dificultar mai la visibilitat del conductor.

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.

No es pot circular amb la tremuja aixecada.

És prohibit transportar persones al bolquet.

Cal evitar transportar càrregues amb una amplada superior a l’amplada de la màquina. Si s’ha de fer,

No es pot pujar ni baixar amb el dúmper en moviment.

cal senyalitzar-ne els extrems i circular amb la màxima precaució.

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o

Quan la càrrega del dúmper es realitza amb pales, grues o similar, el conductor ha d’abandonar el lloc

similar).

de conducció.

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del

En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips

conducte o el cable, cal requerir la colꞏlaboració d’un senyalista.

de protecció adequats.

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal

la bateria en posició desconnectada.

d’identificar la distància mínima de treball.

Cal efectuar les tasques de reparació del dúmper amb el motor aturat i la màquina estacionada.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los

de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

en contenidors.

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i

Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un senyalista.

subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els

pes del dúmper i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

treballadors del lloc de treball.

S’ha d’estacionar el dúmper en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens,

S’han d’evitar desplaçaments del dúmper en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.

treure les claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria i el compartiment del motor i, si hi ha

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que els gasos s’han

pendent, falcar la màquina.

extret.

Equips de protecció individual

No s’ha de fer servir el bolquet com a bastida o plataforma de treball.

Casc (només fora de la màquina i sempre que la cabina no estigui coberta).

Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

visibilitat de l’operari.

Mascareta (quan sigui necessària).

S’ha d’evitar circular en zones de pendent superiors als recomanats pel fabricant.
Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.

EXCAVADORA DE RODES

No s’han d’utilitzar bolquets ni accessoris més grans dels que permet el fabricant.

Definició

La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre

Equip de treball emprat en l’excavació de terrenys quan s’han de remoure grans quantitats de terres.

depenent de les característiques del terreny.

Es caracteritza per disposar d’una superestructura capaç d’efectuar una rotació de 360º.

Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.

Riscos

Amb el vehicle carregat, cal baixar els pendents d’esquenes a la marxa, a poca velocitat i evitant

Caiguda de persones a diferent nivell.

frenades brusques.

Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.
Atrapaments per bolcada de màquines.
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Contactes tèrmics.

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o

Contactes elèctrics.

similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.

Incendis.

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

conducte o el cable, cal requerir la colꞏlaboració d’un senyalista.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

Mesures Preventives

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal

Cal emprar excavadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.

d’identificar la distància mínima de treball.

Es recomana que l’excavadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits

Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.

de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de

Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.

juliol,

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública,

senyalista expert que el guiï.

a més a més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B.

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).

treballadors del lloc de treball.

Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de l’excavadora responen

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.

Cal evitar desplaçaments de l’excavadora en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.

gasos.

Cal assegurar la màxima visibilitat de l’excavadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els

No s’ha de treballar en pendents que superin el 50 %.

miralls.

En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de

S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en

treball de la màquina. Cal evitar, així mateix, que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle

la zona dels comandaments.

que s’està carregant.

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.

Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement distribuït en el camió,

S’ha de pujar i baixar de l’excavadora només per l’escala prevista pel fabricant.

que la càrrega no és excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a l’excavadora.

La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a dos metres de la vora del talús, i

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.

sempre depenent de les característiques del terreny.

S’ha de verificar l’existència d’extintor en l’excavadora.

En actuacions dins de l’aigua, cal utilitzar la cullera per verificar la profunditat del fons i per descobrir

Cal verificar que l’alçària màxima de l’excavadora és l’adequada per evitar interferències amb

possibles cavitats o perills. L’alçària màxima de l’aigua no ha de superar la part inferior de la corona

elements

de gir.

viaris, línies elèctriques o similars.

No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la

Normes d’ús i manteniment

visibilitat de l’operari.

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.

Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix, gairebé tocant a terra.

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.

Cal evitar que la cullera de l’excavadora se situï per sobre de les persones.

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.

No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.

És prohibit transportar persones a la cullera.

Sempre cal extreure el material de cara al pendent.

No es pot pujar ni baixar amb l’excavadora en moviment.

S’ha de moure la màquina sempre amb la pala recollida i en el sentit del moviment.
No s’ha de fer passar la pala o la càrrega per sobre de persones.
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No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre de l’alçària de l’excavadora.

Cops contra objectes immòbils.

Quan s’utilitzin altres complements hidràulics (martell, talladora de formigó, etc.) o altres equips que

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.

puguin produir vibracions, no es poden emprar els cilindres hidràulics a menys de 10 cm de les seves

Atrapaments per objectes o entre objectes.

posicions extremes.

Atrapaments per bolcada de màquines.

Quan s’excava en inclinacions importants, cal fer una volta completa a la màquina, aproximadament

Contactes tèrmics.

una vegada cada hora, per tal que no quedin sense lubricació parts vitals del sistema de gir.

Contactes elèctrics.

En operacions de canvi de cullera o braç, no s’ha de controlar l’alineació dels coixinets i les juntures

Explosions.

amb la mà, sinó que cal assegurar-ne la posició amb cinta adhesiva.

Incendis.

Cal deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

No es poden superar els pendents que fixi el manual d’instruccions.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

equips de protecció adequats.

Mesures Preventives

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre

Normes generals

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de

S’han de fer servir mini carregadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.

la bateria en posició desconnectada.

Es recomana que la mini carregadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.

S’han d’efectuar les tasques de reparació de l’excavadora amb el motor aturat i la màquina

Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.

estacionada.

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està

‘Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de

en contenidors.

juliol, article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via

En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció

pública, a més a més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B.

són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).

l’excavadora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la mini carregadora responen

S’ha d’estacionar l’excavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.

esllavissaments o inundacions (com a mínim, 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens,

Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.

Equips de protecció individual

S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la mini carregadora i netejar-ne els parabrises.

Casc (només fora de la màquina).

S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

la zona dels comandaments.

Mascareta (quan sigui necessària).

El conductor s’ha de netejar el calçat abans de l’accés a la cabina.

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.

Calçat de seguretat.

Cal verificar que l’alçària màxima de la mini carregadora és l’adequada per evitar interferències amb

Faixes i cinturons antivibracions.

elements viaris, línies elèctriques o similar.

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.
Normes d’ús i manteniment

MINICARREGADORA

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.

Definició

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.

Equip de treball de gran mobilitat que s’utilitza per carregar material granular o similar a través d’una

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.

pala.

És prohibit transportar persones a la pala.

Riscos

No es pot pujar ni baixar amb la mini carregadora en moviment.

Caiguda de persones a diferent nivell.
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Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o

Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.

similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.

Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els

conducte o el cable, cal requerir la colꞏlaboració d’un senyalista.

equips de protecció adequats.

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal

la bateria en posició desconnectat.

d’identificar la distància mínima de treball.

S’han d’efectuar les tasques de reparació de la mini carregadora amb el motor aturat i la màquina

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits

estacionada.

de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

en contenidors.

Cal fer les entrades o les sortides del solar de l’obra amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i

senyalista.

subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els

pes de la mini carregadora i, una vegada situada, s’ha de retirar la clau del contacte.

treballadors del lloc de treball.

Cal deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs.

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.

Cal estacionar la mini carregadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de

No s’han d’utilitzar accessoris més grans dels que permet el fabricant.

desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els

Cal evitar desplaçaments de la mini carregadora en zones de menys de 2 m de la vora de talussos.

frens, treure les claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria i el compartiment del motor i

Cal evitar que la cullera de la mini carregadora se situï per sobre de les persones.

recolzar la cullera a terra.

Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.

Equips de protecció individual

S’ha de moure la mini carregadora sempre amb la cullera recollida.

Casc (només fora de la màquina).

Cal circular amb la cullera abaixada.

Protectors auditius: taps, auriculars (quan sigui necessari).

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els

Mascareta (quan sigui necessària).

gasos.

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).

Cal transportar la càrrega a poca alçària.

Calçat de seguretat.

No es pot carregar la mini carregadora per sobre el límit indicat pel fabricant.

Faixes i cinturons antivibracions.

Durant els treballs, cal mantenir sempre la porta i les finestres en posició tancada.

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre
depenent de les característiques del terreny.

PALA CARREGADORA DE RODES

En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.

Definició

Si la màquina comença a inclinar-se cap endavant, cal abaixar l’accessori cullera ràpidament per

Equip de treball destinat a carregar material a través d’una cullera articulada.

tornar a equilibrar la màquina.

Riscos

En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor del camió es troba fora de la

Caiguda de persones a diferent nivell.

zona de treball de la màquina. Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.

uniformement distribuït en el camió, que la càrrega no és excessiva i que es deixa sobre el camió amb

Atrapaments per objectes o entre objectes.

precaució.

Atrapaments per bolcada de màquines.

Després d’haver circulat per llocs amb aigua, s’ha de comprovar el bon funcionament dels frens.

Contactes tèrmics.

No es pot utilitzar la pala com a bastida o plataforma de treball.

Contactes elèctrics.

Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la

Explosions.

visibilitat de l’operari.

Incendis.
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Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.

d’identificar la distància mínima de treball.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits

Mesures Preventives

de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

Normes generals

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

Cal fer servir culleres amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.

Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.

Es recomana que la cullera estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un

Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.

senyalista expert que el guiï.

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de

treballadors del lloc de treball.

juliol, article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.

pública, cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir B.

Cal evitar desplaçaments de la pala en zones a menys de 2m de la vora de talussos.

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la pala responen correctament i

gasos.

estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.

Si la màquina es comença a inclinar cap endavant, cal abaixar la cullera ràpidament per tornar a

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

equilibrar la màquina.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.

En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de

S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la pala i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.

treball de la màquina. Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement

Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la

distribuït en el camió, que la càrrega no és excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.

zona dels comandaments.

No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.

Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.

S’ha de pujar i baixar de la pala únicament per l’escala prevista pel fabricant.

S’ha de moure la màquina sempre amb la cullera recollida.

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la pala.

No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre l’alçària de la pala.

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.

S’ha de circular amb la cullera a uns 40 cm del terra.

S’ha de verificar l’existència d’extintor a la pala.

La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre

Cal verificar que l’alçària màxima de la pala és l’adequada per evitar interferències amb elements

depenent de les característiques del terreny.

viaris, línies elèctriques o similars.

No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la

Normes d’ús i manteniment

visibilitat de l’operari.

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.

Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé tocant a terra.

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.

Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.

Cal evitar que la cullera de la pala se situï per sobre de les persones.

És prohibit transportar persones a la cullera.

S’ha de deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs i fer una lleugera pressió cap a baix.

No es pot pujar ni baixar amb la pala en moviment.

No es poden superar els pendents que fixi el manual d’instruccions.

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o

En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips

similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.

de protecció adequats.

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre

conducte o el cable, cal requerir la colꞏlaboració d’un senyalista.

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les

la bateria en posició desconnectada.

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

Cal fer les tasques de reparació de la pala amb el motor aturat i la màquina estacionada.
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En operacions de canvi de cullera o braç, no s’ha de controlar l’alineació dels coixinets i les juntures

Es recomana que la retroexcavadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.

amb la mà, sinó que cal assegurar-ne la posició amb cinta adhesiva.

Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està

en contenidors.

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i

juliol, article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via

subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el

pública, cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir B.

pes de la pala i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).

Cal estacionar la pala en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la retroexcavadora responen

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2m de les vores de coronació). Cal posar els frens,

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.

treure les claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor i

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

recolzar la pala a terra.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.

Equips de protecció individual

S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la retroexcavadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises

Casc (només fora de la màquina).

i els miralls.

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la

Mascareta (quan sigui necessària).

zona dels comandaments.

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.

Calçat de seguretat.

S’ha de pujar i baixar de la retroexcavadora només per l’escala prevista pel fabricant.

Faixes i cinturons antivibracions.

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

retroexcavadora.
Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs

RETROEXCAVADORA AMB MARTELL PNEUMÀTIC

visibles.

Definició

S’ha de verificar l’existència d’extintor a la retroexcavadora.

Equip de treball que s’utilitza en operacions de moviment de terres, en operacions de càrrega i per

S’ha de verificar que l’alçària màxima de la retroexcavadora és l’adequada per evitar interferències

enderrocar determinats elements.

amb elements viaris, línies elèctriques o similar.

Riscos

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Caiguda de persones a diferent nivell.

Normes d’ús i manteniment

Cops contra objectes immòbils.

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.

Projecció de fragments o partícules.

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.

Enganxaments per objectes o entre objectes.

És prohibit transportar persones a la pala.

Enganxaments per bolcada de la màquina.

No es pot pujar ni baixar amb la retroexcavadora en moviment.

Contactes tèrmics.

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o

Contactes elèctrics.

similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.

Explosions.

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del

Incendis.

conducte o el cable, cal requerir la colꞏlaboració d’un senyalista.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal

Mesures Preventives

d’identificar la distància mínima de treball.

Cal fer servir retroexcavadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.
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Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i

de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

pes de la retroexcavadora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre

S’ha d’estacionar la retroexcavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de

depenent de les característiques del terreny.

desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2m de les vores de coronació). Cal posar els

Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.

frens, treure les claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un

motor i recolzar el martell a terra.

senyalista expert que el guiï.

Equips de protecció individual

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els

Casc (només fora de la màquina).

treballadors del lloc de treball.

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.

Mascareta (quan sigui necessària).

S’han d’evitar desplaçaments de la retroexcavadora en zones a menys de 2m de la vora de talussos.

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han d’extret

Calçat de seguretat.

els gasos.

Faixes i cinturons antivibracions.

Si la màquina comença a inclinar-se cap endavant, s’ha de baixar el martell pneumàtic ràpidament per

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

tornar a equilibrar la màquina.
En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de

RETROEXCAVADORA CARREGADORA

treball de la màquina. Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement

Definició

distribuït en el camió, que la càrrega no és excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.

Equip de treball destinat a l’excavació de terrenys i a la càrrega de material a través de culleres i

No s’han de fer servir martells i accessoris més grans dels que permet el fabricant.

pales articulades.

Cal moure la màquina sempre amb el martell recollit.

Riscos

No es poden enderrocar elements que estiguin situats per sobre l’alçària de la retroexcavadora.

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cal deixar el martell a terra un cop finalitzats els treballs, i aplicar una lleugera pressió cap a baix.

Cops contra objectes immòbils.

Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.

visibilitat de l’operari.

Projecció de fragments o partícules.

Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé tocant a terra.

Enganxament per objectes o entre objectes.

S’ha de treballar amb la cabina tancada.

Enganxaments per bolcada de la màquina.

Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.

Contactes tèrmics.

Cal evitar que el martell se situï per sobre de les persones.

Contactes elèctrics.

Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.

Explosions.

Per treballar amb la retroexcavadora, cal colꞏlocar, en terreny compacte, els estabilitzadors.

Incendis.

En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

de protecció adequats.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de

Mesures Preventives

la bateria en posició desconnectada.

Cal fer servir retroexcavadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.

Cal efectuar les tasques de reparació de la retroexcavadora amb el motor aturat i la màquina

Es recomana que la retroexcavadora carregadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus

estacionada.

rotatori o flaix.

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los

Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.

en contenidors.

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està
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autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de

Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.

juliol, article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un

pública, cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir B.

senyalista expert que el guiï.

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).

Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la retroexcavadora responen

treballadors del lloc de treball.

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

Cal evitar desplaçaments de la pala en zones a menys de 2m de la vora de talussos.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els

S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la retroexcavadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises

gasos.

i els miralls.

Si la màquina es comença a inclinar cap endavant, cal abaixar la cullera ràpidament per tornar a

Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la

equilibrar la màquina.

zona dels comandaments.

En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.

treball de la màquina. Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement

S’ha de pujar i baixar de la retroexcavadora només per l’escala prevista pel fabricant.

distribuït en el camió, que la càrrega no és excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la

No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.

retroexcavadora.

Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.

És necessari que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.

S’ha de moure la màquina sempre amb la cullera recollida.

Cal verificar l’existència d’extintor en la retroexcavadora.

No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre l’alçària de la pala.

S’ha de verificar que l’alçària màxima de la retroexcavadora és l’adequada per evitar interferències

S’ha de circular amb la cullera a uns 40 cm del terra.

amb elements viaris, línies elèctriques o similar.

S’ha de deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs i fer una lleugera pressió cap a baix.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.

Normes d’ús i manteniment

Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.

visibilitat de l’operari.

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.

Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé tocant a terra.

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.

Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.

És prohibit transportar persones a la pala.

Cal evitar que la cullera o la pala se situï per sobre de les persones.

No es pot pujar ni baixar amb la retroexcavadora en moviment.

Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o

Per treballar amb la retroexcavadora cal colꞏlocar, en terreny compacte, els estabilitzadors.

similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.

En operacions de manteniment no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del

de protecció adequats.

conducte o cable, cal requerir la colꞏlaboració d’un senyalista.

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

la bateria en posició desconnectada.

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal

S’han d’efectuar les tasques de reparació de la retroexcavadora amb el motor aturat i la màquina

d’identificar la distància mínima de treball.

estacionada.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los

de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.

en contenidors.

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció

La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre

són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la

depenent de les característiques del terreny.

retroexcavadora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.
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S’ha d’estacionar la retroexcavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de

Definició

desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2m de les vores de coronació). Cal posar els

Equip de treball que consisteix en un recipient que s’omple generalment de formigó, que està guiat

frens, treure les claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del

per una grua i que permet formigonar zones difícils d’accedir-hi o traslladar-hi diferents materials.

motor i recolzar la pala a terra.

Riscos

Equips de protecció individual

Caiguda d’objectes despresos.

Casc (només fora de la màquina).

Cops contra objectes immòbils

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Cops per objectes o eines.

Mascareta (quan sigui necessària).

Enganxaments per objectes o entre objectes.

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).

Sobreesforços.

Calçat de seguretat.

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols de ciment.

Faixes i cinturons antivibracions.

Mesures Preventives

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

Cal establir les mesures necessàries per evitar cops amb el cubilot en bastides, encofrats,
apuntalaments, etc.
Normes d’ús i manteniment

6. MITJANS AUXILIARS

Cal evitar omplir el cubilot fins a límits en els quals el balanceig provocat per la grua provoqui

CARRETÓ DE MÀ

vessaments.

Definició
Equip de treball que consisteix en un recipient de forma prismàtica al qual s’ha colꞏlocat una roda a la

En situacions de vent fort o molt fort cal paralitzar els treballs.

part anterior i nanses a la part posterior. S’utilitza per transportar materials.

S’ha de revisar periòdicament la zona de lligada i la boca de sortida de formigó, per garantir

Riscos

l’estanquitat durant el transport.

Cops contra objectes immòbils.

Cal evitar maniobres brusques en els moviments del cubilot.

Sobreesforços.

La càrrega s’ha de transportar amb el cubilot elevat i no es pot descendir fins a arribar al punt

Mesures Preventives

d’abocament per fer la descàrrega.

Cal utilitzar rodes de goma.

En el punt d’abocament, el cubilot ha de descendir verticalment per evitar cops contra els operaris.

Cal que l’usuari del carretó de mà el condueixi a una velocitat adequada.

Proteccions colꞏlectives

Normes d’ús i manteniment

En cap cas no es pot transportar el cubilot amb la grua per sobre de persones.

És prohibit transportar persones.

Per evitar cops i desequilibris a les persones, els cubilots s’han de guiar mitjançant cordes

No s’ha de sobrecarregar el carretó.

degudament assegurades al cubilot.

Cal distribuir homogèniament la càrrega i, si cal, lligar-la correctament.
S’ha de deixar un marge de seguretat en la càrrega de materials líquids al carretó per evitar
vessaments.
Cal vetllar perquè la roda pneumàtica tingui en tots els casos la pressió d’aire adequada.
Proteccions colꞏlectives
Cal colꞏlocar el carretó de mà en llocs fora de les zones de pas.

S’ha d’adaptar la càrrega del cubilot al pes màxim que pugui elevar la grua.

Equips de protecció individual
Casc.
Guants contra agressions químiques.
Calçat de seguretat.
Roba de treball.

Equips de protecció individual
Casc.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Faixa lumbar (en treballs continuats).

EINA MANUAL
Definició
Equips de treball utilitzats generalment de manera individual que, per accionar-los, només
requereixen la força motriu humana: martells, maces, destrals, punxons, tenalles, alicates, pales,
raspalls, palanques, gats, rodets, potes de cabra, tornavisos, etc.

CUBILOT

Riscos
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Caiguda d’objectes per manipulació.

Caiguda de persones a diferent nivell.

Caiguda d’objectes despresos.

Caiguda d’objectes per desplom.

Trepitjades sobre objectes.

Caiguda d’objectes per manipulació.

Cops per objectes o eines.

Caiguda d’objectes despresos.

Projecció de fragments o partícules.

Cops contra objectes immòbils.

Sobreesforços.

Enganxaments per objectes o entre objectes.

Mesures Preventives

Sobreesforços.

S’ha de formar prèviament l’usuari de com funciona l’eina i la forma d’utilitzar-la de la manera més

Mesures Preventives

segura, evitant que els dits, les mans o qualsevol part del cos pugui ser afectada per l’eina.

Cal fer servir escales únicament quan la utilització d’altres equips de treball més segurs no estigui

Normes d’ús i manteniment

justificada pel baix nivell de risc, o bé quan les característiques dels emplaçaments no permetin altres

Cal utilitzar-les adequadament i per al seu ús específic.

solucions.

Quan sigui necessari, els treballadors han de disposar d’instruccions precises sobre l’ús de les eines i

Cal assegurar l’estabilitat de les escales a través del seu assentament en punts de suport sòlids i

les mesures de seguretat associats.

estables.

En transportar eines (queden excloses les de volum important):

Cal colꞏlocar elements antiesllavissades a la base de les escales.

. Els treballadors no les han de transportar ni a les mans ni a les butxaques.

Les escales amb rodes s’han d’immobilitzar abans d’accedir-hi.

. Cal portar-les en caixes o maletes portaeines, amb les parts punxants protegides.

Quan l’altura de treball superi els 3,5m d’alçària i els treballs que cal fer requereixin moviments o

. Per pujar a una escala, pal, bastida o similar, cal fer servir una cartera o cartutxera fixada a la cintura

esforços perillosos per a l’estabilitat del treballador, cal dotar el treballador amb sistemes individuals

o una bossa bandolera, de manera que quedin les mans lliures.

anticaigudes o sistemes equivalents.

El manteniment de les eines és fonamental per conservar-les en bon estat de servei. Cal realitzar

Les escales de mà no poden ser utilitzades per dues o més persones simultàniament.

inspeccions periòdiques per mantenir-les en bon estat, netes, afilades i amb les articulacions

Són prohibits el transport o la manipulació de càrregues des d’escales de mà quan el pes o les

greixades.

dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador.

Proteccions colꞏlectives

Cal revisar periòdicament les escales de mà.

En la utilització de determinades eines com ara destrals, maces o similar, cal mantenir radis de

Els esglaons han d’estar acoblats.

seguretat.

Les escales de fusta han de tenir els travessers d’una sola peça, encasellats, sense defectes ni

Equips de protecció individual

nusos, i han d’estar protegits per vernissos transparents.

Casc.

Les escales metàlꞏliques han de tenir travessers d’una sola peça sense deformacions o

Ulleres.

protuberàncies i la juntura s’ha de fer mitjançant dispositius fabricats per a aquesta finalitat.

Guants contra agressions mecàniques.

És prohibida la utilització d’escales de mà de construcció improvisada.

Calçat de seguretat.

Abans de colꞏlocar una escala de mà, s’ha d’inspeccionar el lloc de suport per evitar contactes amb

Roba de treball.

cables elèctrics, canonades, etc.
Els travessers de les escales han d’estar en posició horitzontal.

ESCALA DE MÀ

L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons.

Definició

El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de manera que no impedeixi una

Equip de treball, generalment portàtil, que consisteix en dues peces paralꞏleles o lleugerament

subjecció segura.

convergents unides a intervals per travessers i que serveix perquè una persona pugi o baixi d’un nivell

No es poden utilitzar escales acabades de pintar.

a l’altre. És de poc pes i es pot transportar amb les mans.

No es poden utilitzar escales de mà de més de 5 metres de longitud, la resistència de les quals no

Tipologia:

tingui garanties.

De fusta.

Les escales de fusta s’han d’emmagatzemar a cobert per assegurar-ne la conservació.

Metàlꞏliques.

Les escales d’acer s’han de pintar contra el rovell.

Riscos

Les escales de fusta no es poden pintar per tal de poder veure’n els defectes.
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Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura.

Definició

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Equip de treball mòbil dotat d’una plataforma de treball, la qual pot pujar, baixar o desplaçar-se

Normes d’ús i manteniment

transportant persones o materials, gràcies a una estructura extensible.

Per pujar i baixar cal fer-ho sempre de cara a l’escala.

Tipologia:

Cal fer servir totes dues mans per pujar i baixar.

Tisora.

L’escala ha d’estar subjectada per la part superior a l’estructura; per la part inferior ha de disposar de

Braç articulat.

sabates antilliscants, grapes o qualsevol mecanisme antilliscant, i s’ha de sustentar sempre en

Braç telescòpic.

superfícies planes i sòlides.

Elevador vertical.

No es poden utilitzar les escales com a passarelꞏles.

Riscos

No es poden empalmar escales, llevat que ho hagi previst el fabricant.

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cal colꞏlocar-les a un angle de 75º respecte a l’horitzontal.

Caiguda de persones al mateix nivell.

Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior.

Caiguda d’objectes per desplom.

Cal revisar les abraçadores a les escales extensibles.

Caiguda d’objectes despresos.

Per utilitzar l’escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala no estan brutes de

Cops contra objectes immòbils.

substàncies que patinin: greix, oli, etc.

Enganxaments per objectes o entre objectes.

A les escales de tisora, el tensor ha d’estar completament estirat.

Enganxaments per bolcada de màquines.

Per fer servir l’escala cal mantenir el cos dins de l’amplada de l’escala.

Incendis.

Cal evitar realitzar activitats amb vibracions excessives o pesos importants.

Atropellaments, cops i xocs contra vehicles.

No es pot moure l’escala quan hi hagi un treballador.

Mesures Preventives

En les escales de tisora, l’operari no es pot situar amb una cama a cada lateral de l’escala.

Cal utilitzar plataformes elevadores amb marcatge CE.

Les escales de tisora no es poden utilitzar com a escales de mà de suport en elements verticals.

Ha de ser utilitzada per persones formades i autoritzades.

Les escales suspeses s’han de fixar de manera segura per tal d’evitar moviments de balanceig.

Cal verificar que les condicions del sòl són apropiades per suportar la càrrega màxima indicada pel

Les escales compostes de varis elements adaptables o extensibles han d’utilitzar-se de manera que

fabricant.

la immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.

A més a més, cal evitar zones de dolls, forats, taques de greix o qualsevol risc potencial.

No es permet utilitzar escales de mà en els treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o

Abans d’iniciar els treballs cal revisar l’entorn de treball per tal d’identificar els perills de la zona: línies

similar, si no es troben suficientment protegits.

elèctriques, bigues, etc.

Les eines o materials que s’estan emprant durant el treball en una escala manual mai no s’han de

Abans d’utilitzar la plataforma s’ha d’inspeccionar per detectar possibles defectes.

deixar sobre els esglaons, sinó que s’han de colꞏlocar en elements que permetin subjectar-los a

Normes d’ús i manteniment

l’escala, penjats a l’espatlla o a la cintura del treballador.

No es pot utilitzar la plataforma per a finalitats diferents del desplaçament de persones, eines i equips

No es poden transportar les escales horitzontalment, sinó que s’ha de fer amb la part davantera cap a

al lloc de treball.

baix.

No es pot pujar o baixar de la plataforma quan està en moviment, i cal mantenir sempre el cos en el

Proteccions colꞏlectives

seu interior.

És prohibit el pas de persones per sota de l’escala.

No es pot manipular ni desactivar cap dels dispositius de la màquina, com, per exemple,

Equips de protecció individual

l’inclinòmetre.

Casc.

No es pot sobrepassar la càrrega màxima ni el nombre màxim de persones que autoritzi el fabricant.

Calçat de seguretat.

No es poden utilitzar plataformes en situacions de tempesta elèctrica.

Arnès (per sobre de 3,5 m).

No s’ha d’utilitzar la plataforma en situacions de vents superiors als permesos pel fabricant.

Roba de treball.

No s’ha de realitzar cap tipus de moviment en què la visibilitat sigui nulꞏla.
No es pot permetre que el personal controli la màquina des del terra quan s’està treballant a la

PLATAFORMA ELEVADORA

plataforma.
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mateix, tampoc no es pot pujar o asseure’s a les baranes de la plataforma.
No és permès subjectar la plataforma a estructures fixes. En cas de quedar enganxats accidentalment

7. PROTECCIONS INDIVIDUALS

a una estructura, no s’han de forçar els moviments per alliberar-la i cal esperar auxili des del terra.

-

Com a Protecció de cap: Casc.

No es poden baixar pendents pronunciats en la posició de màxima velocitat de la plataforma.

-

Protecció de l’oïda: Auriculars.

No és permès colꞏlocar-se entre els elements d’elevació de la màquina.

-

Protecció de l’oïda: Taps.

Quan es treballi sense llum, cal disposar d’un projector autònom orientable per ilꞏluminar la zona de

-

Protecció dels ulls i cara: Pantalla facial

treball i d’una senyalització lluminosa al terra.

-

Protecció d’ulls: Ulleres de muntura.

En cas que la plataforma entri en contacte amb una línia elèctrica:

-

Protecció de les vies respiratòries: Mascareta.

. Si la màquina funciona cal allunyar-la de la línia elèctrica.

-

Protecció de mans i braços: Guants contra agressions d’origen elèctric

. Si no funciona, cal avisar el personal de terra per evitar que toquin la màquina i perquè avisin la

-

Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques

companyia responsable de la línia i tallin la tensió. Per baixar de la màquina cal esperar que la

-

Protecció de mans i braços: Guants contra agressions químiques

situació sigui de total seguretat.

-

Protecció peus i cames: Calçat de seguretat.

En finalitzar la feina, s’ha de verificar la immobilització total de la màquina.

-

Protecció del tronc i de l’abdomen: Armilla, jaqueta, davantal, manyoples, maniguets,
mànigues i polaines

Cal utilitzar sempre tots els sistemes d’anivellació o estabilització de què es disposa.
Cal subjectar-se a les baranes amb fermesa sempre que s’estigui aixecant o conduint la plataforma.

-

Protecció del tronc i l’abdomen: faixa i cinturó antivibracions

Cal evitar dolls, rases, desnivells i, en general, situacions que augmentin la possibilitat de la bolcada.

-

Protecció total del cos: arnès

Cal manipular amb cura tots els elements que poden augmentar la càrrega del vent: panells, cartells

-

Protecció del cos: Roba de treball.

publicitaris, etc.

-

Roba i accessoris de senyalització (braçalets, guants, reflectants, fluorescents)

S’ha d’accedir a la plataforma per les vies d’accés previstes pel fabricant, mai per l’estructura.
Cal accionar els controls d’una manera lenta i uniforme, per aconseguir suavitat en la manipulació de

Les condicions tècniques d’aquests equips queden definides al plec de condicions del present estudi de

la plataforma. Per aquest motiu, cal fer passar la palanca de control sempre pel punt neutre dels

seguretat i salut.

diferents moviments.
Cal mantenir la plataforma de treball neta i sense elements que es puguin despendre mentre es

8. PROTECCIONS COLꞏLECTIVES

treballa.

Com a proteccions colꞏlectives tenim:

Cal utilitzar l’arnès de seguretat a l’interior de les plataformes articulades o telescòpiques, per evitar

-

Abalisament lluminós

sortir després o projectat en cas de xoc.

-

Barana

Proteccions colꞏlectives

-

Barra de seguretat rígida portàtil: new jersey

No es pot accionar la plataforma sense la barra de protecció colꞏlocada o la porta de seguretat oberta.

-

Cinta de senyalització

Sempre cal mantenir lliure el radi d’acció de la plataforma, i és molt important deixar un espai lliure

-

Con

sobre el cap del conductor i verificar l’existència d’espais lliures en els laterals de la plataforma.

-

Malla de senyalització

A més de l’operador de la plataforma, ha d’haver-hi un altre operador a peu de màquina per fer les

-

Mota de terra

funcions següents:

-

Protecció de forats

. Intervenir ràpidament si és necessari.

-

Senyal

. Utilitzar els comandaments en cas d’accident o avaria.

-

Tanca

. Vigilar i evitar la circulació de màquines i vianants al voltant de la màquina.
. Guiar el conductor si és necessari.

Les condicions tècniques d’aquestes proteccions queden definides al plec de condicions del present pla.

Equips de protecció individual
Casc.
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9. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS

amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques

Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i

amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Equipat amb bancs de fusta, de 3,5m de llargària i 0,4m d’amplària, taula de fusta amb tauler de

Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un

melamina, de 3,5m de llargària i 0,8m d’amplària, amb capacitat per a 10 persones, mitjans per a

equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

escalfar menjars (1 forn microones), nevera elèctrica, de 100l de capacitat, i cubell hermètic (100l de
capacitat) per a dipositar les escombraries.

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

Local d'assistència a accidentats

Serveis higiènics:

En aquelles obres amb un nivell d’ocupació simultani que oscilꞏli entre 10 i 50 treballadors, el local

-

Lavabos: Com a mínim un per a cada 10 persones.

-

Cabines d’evacuació: S’ha d’instalꞏlar una cabina d’1,5m2 x 2,3m d’altura, dotada de placa

-

d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra.

turca, com a mínim, per a cada 25 persones

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats

Local de dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions

preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera

mínimes d’1,5m2 x 2,3m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

forçada en cas de dependències subterrànies.

Es colꞏlocarà un mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3m de plafó d’acer lacat i aïllament de

Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims,

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelꞏles d’acer

ambulàncies i bombers.

galvanitzat, amb instalꞏlació de lampisteria, 1 lavabo colꞏlectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instalꞏlació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol,

protecció diferencial.

aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent,

Vestuaris:

analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces,

La superfície aconsellable és de 2m2 per treballador contractat.

dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Es dispondrà d’un mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3m de de plafó d'acer lacat i aïllament

Les casetes d’obra i instalꞏlacions provisionals, seguiran el mateix criteri de colꞏlocació i organització

de poliuretà de 35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer

que el del material d’acopi, quedant aquestes situades sempre a l’interior de la plaça. A mode

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb insatal.lació elèctrica, 1 punt de llum,

organitzatiu, s’ha plantejat poder utilitzar un espai interior pròxim a l’accés plantejat, on actualment hi

interruptor, endolls i protecció diferencial

ha un parterre de sauló i on anirà un futur parterre de vegetació.

S’equipará amb un armari metàlꞏlic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8m, per

El pla de seguretat i salut podrà definir instalꞏlacions provisionals diferents a aquestes sempre i quan

treballador i amb bancs de fusta, de 3,5m de llargària i 0,4m d’amplària.

quedi convenientment justificat.

Menjador:

Les instalꞏlacions provisionals d’obra com ara l’electricitat, l’aigua potable o les connexions de

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2m2 per

sanejament podran solꞏlicitar-se a les diferents companyies subministradores seguint estricament les

treballador que mengi a l’obra.

normatives d’aquestes i la normativa vigent en cada una de les instalꞏlacions. El pla d’obra detallarà el
procediment seguit per al contractista per al sumbinistrament i connexionat d’aquestes instalꞏlacions

Es colꞏlocarà un mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6m de plafó d’acer lacat i aïllament de

provisionals. A tocar de l’obra es localitza la xarxa de la companyia subminitradora per a cada una

35mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelꞏles d’acer galvanitzat

d’elles.
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10. FORMACIÓ I INFORMACIÓ.
En fase d’obra, l’empresa adjudicatària certificarà que els treballadors han rebut la informació deguda
respecte als mètodes de treball a utilitzar i els riscos que comporten així com les mesures de
seguretat que deuran complir, mitjançant el servei de prevenció de riscos laborals de l’empresa. Tots
els operaris que entrin a l’obra disposaran de la formació reglamentaria a més d’aquella específica
segons el lloc de treball que ocupi.
11. MEDICINA PREVANTIVA I PRIMERS AUXILIS.
Tots els treballadors tindran l’APTE mèdic per a desenvolupar les tasques que se’ls hagin
d’encarregar a l’obra. La documentació corresponent serà presentada al coordinador de seguretat i
salut de l’obra. Aquesta serà INFORMACIÓ + FORMACIÓ + APTA MÈDICA.
A peu d’obra es disposarà d’un dispensari amb la dotació adequada per a petites cures i primers auxilis.
El material gastat es reomplirà de forma immediata. Es colꞏlocarà un rètol visible amb la ubicació dels
centres hospitalaris i telèfons d’emergències.
12. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS.
Tal i com s’ha comentat, el risc de danys a tercers queda limitat ja que l’àmbit d’obra romandrà
completament tancada i senyalitzada. En fase d’obra es coordinarà amb la propietat i amb el coordinador
de seguretat i salut la realització de les feines, planificació, horaris, tancaments, senyalitzacions i
afectacions sobre els diferents serveis particulars.
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• Real Decreto 773/97 de 30 de Mayo sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a

ANNEX 18 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de protección personal”.

PLEC DE CONDICIONS

• Real Decreto 665/97 de 12 de Mayo sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 12.06.97)

Índex

• Real Decreto. 1435/92 de 27 de Noviembre sobre maquinaria (BOE 11.12.92)

1. Legislació específica de seguretat i salut en la construcció.

• Real Decreto. 56/95 de 20 de Enero (BOE 08.02.95) modificación del R.D 1435/ 92 sobre

2. Obligacions de les parts implicades

maquinaria.

3. Assegurança de responsabilitat civil.

• Real Decreto 108/1991 de 1 de Febrero sobre prevención y Reducción de la contaminación del

4. Condicions tècniques.

Medio Ambiente producida por el amianto. (BOE 06.02.91)

5. Prescripcions generals de seguretat.

• Real Decreto 949/1997 de 20 de junio sobre certificado profesional de prevencioncitas de riesgos

6. Mecanismes de prevenció.

laborales.

7. Avís previ.

• Real Decreto 952/1997 de 18 de julio sobre la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.

8. Pla de Seguretat i Salut

• Real Decreto 1407/92 de 20 de Noviembre sobre la regulación de las condiciones para la

9. Llibre d'incidències

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE

10. Llibre de subcontractació.

28.12.92). Modificación R.D. 159/95 de 3 de Febrero (BOE 08.03.95).

11. Subcontractació de treballs.

Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de

12. Actuacions en cas d'accident

Prevención. Modificado por el R.D. 604/2006.

13. Actuacions en cas d’incendi

• Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la

14. Seguiment i control

utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 07.08.97)

15. Coordinació d’activitats empresarials

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

1.- Legislació específica de Seguretat i Salut en la construcció.
L’execució de l’obra objecte del present pla de seguretat i salut estarà regulada per la Normativa
d’obligada aplicació que a continuació es detalla, sent d’obligat compliment per les parts implicades.
Aquesta relació de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d’una altra normativa específica
que pugui trobar-se en vigor, i de la que es faci menció degut a les particularitats d’un determinat

• Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto: Reglamento electrotécnico para baja tensión.
• Reglamento de Seguridad y salud en el trabajo (OM 20.5.52) (BOE 15.6.52).
• Modificación del Artículo 115 (OM 10.12.53) (BOE 22.12.53).
• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (OM 28.11.68).
• Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23.5.77) (BOE14.6.77).

projecte.

• Modificación artículo 65 (OM 07.03.81) (BOE 14.03.81)
• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10-11-95).
• Ley 54/2003, de 12 de Diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos

de transformación (BOE 1.12.82).
• Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (OM 28.8.70) (BOE 9.9.70)

laborales (B.O.E. 13-12-03)
• Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre sobre "Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las

• Modificación (Orden 27.07.73) (BOE 31.07.73)
• Ordenanza General de Seguridad y salud en el Trabajo (OM 9.3.71) (BOE 16.3.71), excepto los

Obras de Construcción".
• Real Decreto 485/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas en materia de Señalización de

Títulos 1, III, y los capítulos 1, II, III, IV, V, VII y XIII del Título II.
• Orden de 31 de Octubre de 1984 sobre los trabajos con riesgos de amianto (BOE 07.11.84), y

Seguridad y Salud en el trabajo.”
• Real Decreto 486/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los

Normas complementarias (OM 07.01.87) (BOE 15.01.87)
• Modificación de los artículos 2,3, y 13 de la Orden de 31 de Octubre de 1984 y el artículo 2 de la

puestos de trabajo”.
• Real Decreto 487/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a
la manipulación manual de cargas que comportan riesgos, en particular dorso-lumbares, para los
trabajadores”.

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros

Orden de 7 de Enero de 1987 (OM 26.07.93) (BOE 07.08.93).
• Orden de 6 de Mayo de 1988 sobre los requisitos y datos de las comunicaciones de obertura previa
o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo (BOE 16.05.88).

Annex 18 – Estudi de seguretat i salut

85

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.

Codi: PR.2021.0147

• Orden de 12 de Enero de 1998 por la que se aprueba el modelo del Libro de Incidencias en obras

la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por

de construcción (DOGC 27.01.98)

el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

• Resolución de 4 de Noviembre de 1988 sobre el cumplimiento de las distancias reglamentarias de

• Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las

obras y construcciones a líneas eléctricas (DOGC 30.11.88)

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.

• Resolución de 4 de Mayo de 1992 sobre el convenio Colectivo General del Sector de la

• Norma de Señalización en carreteras 8.3-IC de Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Construcción (BOE 20.05.92)

• Código de la Circulación.

• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido

• Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores • Convenio Colectivo Provincial de la

de la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y

Construcción

Manutención referente a “grúas móviles autopropulsades”.
• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva instrucción técnica

2.- Obligacions de las parts implicades

complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a

El R.D. 1627/97 de 24 d'octubre, s'ocupa de les obligacions del promotor, les quals es reflecteixen als

“grúas torre para obras u otras aplicaciones”.

articles 3, 4, del Contractista segons els articles 7, 11, 15 i 16, dels subcontractistes, en els articles

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de

11, 15, i 16 i dels Treballadors Autònoms en l'article 12. Per aplicar els principis de l'acció preventiva,

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades

l'empresari designarà un o diversos treballadors perquè s'ocupin d'aquesta activitat, constituirà un

empresariales.

Servei de Prevenció o concertarà aquest servei amb una entitat especialitzada aliena a l'Empresa. La

• Real decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1215/1997, de

definició d'aquests Serveis i la dependència a determinar una de les opcions que hem indicat per al

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la

seu desenvolupament, està regulat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

articles 30 i 31, així com en l'Ordre del 27 de juny de 1997 i RD 39/1997 de 17 de gener.

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

L’ incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals

• Ley reguladora de subcontratación 32/ 2006 de normas sobre la subcontratación en el sector de la

donarà lloc a les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei. L'empresari ha

construcción. • Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto

d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral, la documentació que estableix l'article 23 de la

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el

Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95. L'empresari haurà de consultar als treballadors, l'adopció

Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

de les decisions relacionades en l'article 33 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95. Els

seguridad y salud en las obras de construcción.

treballadors estaran representats pels delegats de prevenció, atenint-se als articles 35 i 36 de la Llei

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de

de Prevenció de Riscos Laborals. S'haurà de constituir un Comitè de seguretat i salut segons es

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

disposa en els articles 38 i 39 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

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

Promotor

• Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de

El promotor és el màxim responsable de l'obra i com a tal li correspon:

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la

a. Designar el coordinador del projecte.

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la

b. Designar el coordinador de l'execució de l'obra.

trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.

c. Designar al tècnic competent que elabori l'estudi de seguretat i salut quan no hi ha

• Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24

coordinador.

de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la

d. Designar el tècnic competent perquè elabori l'estudi bàsic de seguretat i salut quan no hi ha

subcontratación en el sector de la construcción.

coordinador.

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de

e. Responsable que s'elabori l'estudi de seguretat i salut.

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto

f. Responsable que s'elabori l'estudi bàsic de seguretat i salut.

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
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Coordinador de seguretat i salut

responsabilitat civil per danys i perjudicis derivats de l’incompliment. La que no existeix és la

Són les següents:

responsabilitat administrativa del coordinador, ja que, en matèria de prevenció de riscos aquesta

a. Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, tant en prendre les

responsabilitat és exclusiva de l'empresari, segons el que disposa l'article 45, apartat 1, de la LPRL.

decisions tècniques i d'organització per tal de planificar els diferents treballs o fases de treball

Pel que fa a la responsabilitat penal, dependrà de l'abast que els òrgans jurisdiccionals competents en

que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, com en estimar la durada

l'ordre penal donen a que disposen els articles 316 i 318 del Codi Penal, pel que fa als possibles

requerida per a l’execució d'aquests diferents treballs o fases. Com es pot observar, aquesta

subjectes d'imputació del delicte de risc per incompliment de la normativa de prevenció de riscs

obligació és anàloga a la que té el coordinador en matèria de seguretat i salut durant

laborals, encara que el cert és que el coordinador no té legalment atribuït el deure de protecció dels

l'elaboració del projecte, de manera que com vam dir al respecte és aplicable aquí.

treballadors, deure que correspon en exclusiva a l'empresari, segons el que disposa l'article 14.1 de la

b. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els

LPRL.

subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els
principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, els quals han de

Contractistes y subcontractistes

considerar com els principis generals aplicables durant l'execució de l'obra, durant l'execució

Estaran obligats a:
a. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, abans

i, en particular, en les següents tasques:

relacionats, en particular en desenvolupar les tasques o activitats indicades en el subapartat

1. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. L'elecció de l'emplaçament

precedent.

dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la

b. Complir i fer complir al seu personal que estableix el pla de seguretat i salut.

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
2. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

c.

3. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les

activitats de coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la LPRL, així com

instalꞏlacions i dispositius necessaris per l’execució de l'obra, a fi de corregir els

complir les disposicions mínimes que estableix l'annex IV del RDDMSC (disposicions

defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors.

substantives de seguretat i salut material que s'han d'aplicar en les obres), durant l'execució
de l'obra.

4. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

d. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra.

5. La recollida dels materials perillosos utilitzats.

e. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de

6. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.

salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.

7. L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà
f.

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

Al marge de les obligacions anteriors, els contractistes i subcontractistes seran responsables

8. La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel

9. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que

que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als
treballadors autònoms per ells contractats. Es tracta, d'una banda, d'una manifestació

es realitzi en l'obra o prop del lloc de l'obra.
c.

Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les

Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions a

concreta d'un deure de cooperació, i, d'altra, del deure in vigilant a què fa referència l'article

aquest.

24 de la LPRL.

d. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la LPRL.

g. Així mateix, hauran de respondre solidàriament de les conseqüències que es derivin de

e. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.

l’incompliment de les mesures previstes en el pla, de manera que la cadena de

f.

Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a

responsabilitats arriba des del empresari principal fins a l'últim subcontractista, passant pels

l'obra.

contractistes que hagin contractat a aquests últims.

Un eventual incompliment de les obligacions per part del coordinador en matèria de seguretat i salut

Acaba l'article dedicat a les obligacions dels contractistes i subcontractistes amb la declaració de la no

durant l'execució de l'obra donarà lloc a responsabilitat contractual enfront del promotor que li hagi

exempció de responsabilitat, fins i tot en aquells supòsits en què els seus incompliments donessin lloc

designat, responsabilitat que pot ser de tipus laboral, si és aquesta la naturalesa del vincle que els

a l'exigència de responsabilitats als coordinadors, a la direcció facultativa i al propi promotor. Això vol

lliga, encara que el normal, per tractar de professionals liberals en la generalitat dels casos, serà la

Annex 18 – Estudi de seguretat i salut

87

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.

Codi: PR.2021.0147

posar de manifest el caràcter ascendent de la cadena de responsabilitats solidàries, que aniran

Un problema que es plantejava en relació amb els treballadors autònoms era el de la seva

sempre de baix a dalt, però no al revés.

responsabilitat administrativa davant l'eventual incompliment de les seves obligacions en matèria de
prevenció de riscos laborals, ja que la responsabilitat que es regulava en els articles 42 i següents de

Treballadors autònoms

la LPRL era una responsabilitat empresarial únicament i no afectava els treballadors autònoms com a

Estaran obligats a:

tals (qüestió diferent és la responsabilitat que pugui incumbir en la mesura que ocupen altres

a. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, en
particular en desenvolupar les tasques o activitats relacionades en el subapartat dedicat a les

treballadors dins del seu àmbit d'organització i direcció, cosa que el situa en la condició d'empresari
als efectes que preveu l'RDDMSC i altra normativa de prevenció de riscos laborals).

obligacions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, al que
ens remetem.

Aquest problema ha estat resolt per la reforma introduïda en la LPRL mitjançant la Llei 50/1998 de 30

b. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del RDDMSC

de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.

durant l'execució de l'obra.
c.

Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors

Treballadors

l'article 29, apartats 1 i 2, de la LPRL. Es tracta, en concret, d'usar adequadament les

Els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin una informació adequada

màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualsevol

i comprensible de totes les mesures que hagin d'adaptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut

altre mitjà amb què desenvolupin la seva activitat i utilitzar correctament els mitjans i equips

en l'obra.

de protecció facilitats per l'empresari, d'acord amb les instruccions rebudes d'aquest.
d. Ajustar la seva actuació en l'obra d'acord amb els deures de coordinació d'activitats

Una còpia del Pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu

empresarials que estableix l'article 24 de la LPRL, havent de participar en qualsevol mesura

coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el

d'actuació coordinada que s'hagués establert.

centre de treball.

e. Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 18 de

f.

juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització

Els treballadors estan obligats a seguir les indicacions especificades en el pla, així com l'ús de les

pels treballadors dels equips de treball (el text i comentari trobarà el lector en els apartats XI-

mesures de protecció que se'ls proporcioni i ha de demanar aquella protecció que considerin

XII corresponents d'aquest capítol).

necessària i no se'ls ha facilitat.

Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el Reial Decret
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la

Correspon a cada treballador vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles

utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

altres persones a les que pugui afectar la seva activitat professional, mitjançant el compliment de les

g. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de

mesures de prevenció i protecció.

salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.
h. Complir el que estableix el pla de seguretat i salut. Com es pot apreciar, en la relació

Per a això, els treballadors han de:

d'obligacions que la norma imposa als treballadors autònoms conflueixen unes pròpies de

• Usar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de

l'empresari (lletres a, b, d, g, h), altres pròpies del treballador (lletres c, e), i altres mixtes, en

transport i, en general, qualsevol altrs mitjà amb què desenvolupin la seva activitat.

les quals un aspecte és propi del paper de l'empresari i l'altre aspecte és propi de la posició

• Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.

del treballador (lletra f).

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.
• Informar immediatament al seu superior jeràrquic directe sobre qualsevol situació que, al seu

Amb això es posa de manifest l'especial condició del treballador autònom, que, d'una banda, aporta la

parer, comporti un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

seva feina d'una forma personal, habitual i directa a l'execució de l'obra unint esforç i resultat a un fi

• Cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball que

comú propietat d'un tercer, diferent als restants participants en l'execució, i, d'altra banda, ho fa amb

siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.

independència organitzativa (encara que subordinada a les obligacions de coordinació i cooperació

• L’incompliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos a què es refereixen els

per a la consecució de l'objectiu de seguretat i salut) i mitjans propis, que s'han d'ajustar en tot

apartats anteriors tindrà la consideració d'incompliment laboral als efectes previstos en l'article

moment als requisits que els marqui la normativa específica d'aplicació.

58.1 de l'Estatut dels Treballadors.
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proporcionades pel fabricant. El personal encarregat de l'ús de les màquines emprades en obra,
haurà d'estar degudament autoritzat.

3.- Assegurança de responsabilitat civil.
Serà preceptiu en l'obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura de responsabilitat civil
professional, així mateix el contractista haurà de disposar de cobertura de responsabilitat civil en

Tota la maquinària i equip de treball de l’obra anirà amb la declaració de conformitat i el manual

l’exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor,

d’instruccions.

pels danys a terceres persones dels que pugui resultar responsabilitat civil extra contractual al seu
càrrec, pels fets nascuts de culpa o negligència, imputables al mateix o a persones de les quals hagi

Tot el personal que utilitzi la maquinària utilitzarà les proteccions individuals adequades (casc fora de

de respondre, s’entén que aquesta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la

la màquina, calçat de seguretat, armilla reflectant, etc.).

responsabilitat civil patronal.
Instalꞏlacions elèctriques d’obra
4.- Condicions tècniques

Complirà el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, especialment el contingut de la IC-BT-33

Maquinària

pel que fa a la instalꞏlació provisional d'obra.

Tota la maquinaria i equip de treball disposarà de la posada en conformitat del fabricant segons
RD1644/08 o posada en conformitat segons RD1215/97 per a aquelles màquines i equips fabricats

La distribució es realitzarà sectoritzada, de forma que garanteixi l’adient subministrament a tots els

amb anterioritat al 1995. Així mateix Compliran les condicions establertes en l'Annex IV, Part C, Punts

talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades

6, 7 i 8 del Reial Decret 1627/1997.

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.

La maquinària de tots els accessoris de prevenció establerts, serà utilitzada per personal
especialitzat, s'han de mantenir en bon ús, per a això s'han de sotmetre a revisions periòdiques i en

La instalꞏlació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà

cas d'avaries o mal funcionament es paralitzaran fins a la seva reparació.

connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de
l’instalꞏlador.

L'ús, manteniment i conservació de la maquinària es faran seguint les instruccions del fabricant per a
les activitats i funcions per a la que ha estat dissenyada. Els elements de protecció, tant personals

Les mesures generals de seguretat en la instalꞏlació elèctrica són les següents:

com colꞏlectius han de ser revisats periòdicament per tal que puguin complir eficaçment la seva

Connexió de servei

funció.

Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva secció vindrà determinada per la potència instalꞏlada.

Les operacions d’instalꞏlació i manteniment, s'han de registrar documentalment en els llibres de

Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).

registre pertinents de cada màquina. Si no hi ha aquests llibres, per a aquelles màquines utilitzades

Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense

amb anterioritat en altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades en profunditat

pas de vehicles.

per personal competent, assignant-los l’esmenta’t llibre de registre d'incidències. Tota aquesta
Quadre General

informació quedarà a disposició del coordinador de seguretat i salut.

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de
Especial atenció requereix la instalꞏlació de les grues torre, el muntatge es realitzarà per personal

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament

autoritzat, que emetrà el corresponent certificat de «posada en marxa de la grua» els és aplicable

la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

l'Ordre de 28 de juny de 1988 o Instrucció tècnica complementària MIE-AEM2 del Reglament

Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en

d'aparells elevadors, referent a grues torre per a obres.

tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

Les màquines amb ubicació variable, com ara circular, vibrador, soldadura, etc., Seran revisades per

Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits

personal expert abans del seu ús en obra, quedant a càrrec del responsable de l'obra, amb l'ajuda del

independents.

Vigilant de Seguretat, la realització del manteniment de les màquines segons les instruccions

Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ).
Estarà protegida de la intempèrie.
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L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla

Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

normalitzada.

Conductors

Enllumenat provisional (en cas de ser necessari)

Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la

El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

seva impressió sobre el mateix aïllament.

Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.

Els conductors aniran soterrats i preferiblement allunyats de les zones de pas de

Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més

vehicles i / o persones.

pròxim a virolla.

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs“ d’endolls, mai amb
regletes de connexió, retorciments i embetats.

Enllumenat portàtil (en cas de ser necessari)
La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de

Quadres secundaris

doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat

de doble aïllament.

anticops i suport de sustentació.

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més

Els grups electrògens de l'obra disposaran de: presa de terra clavada, el cable d'unió de l'equip amb

convencional dels equips secundaris per planta és el següent:

la pica serà homòleg, botó d'aturada d'emergència amb enclavament, diferencials i magnetotèrmics

ꞏ1

Magnetotèrmic general de 4P

:

30 A.

en bon estat, manual de manteniment, marcatge CE, instruccions del fabricant, mesuraments elèctrics

ꞏ1

Diferencial de 30 A

:

30 mA.

actualitzades, senyalitzat i delimitat, es colꞏlocarà dins d'una cubeta quan estigui acompanyat d’un

ꞏ1

Magnetotèrmic 3P

:

20 mA.

dipòsit de combustible (si és de doble paret el dipòsit no és necessari l'ús de cubeta) i sempre

ꞏ4

Magnetotèrmics 2P

:

16 A.

disposarà d’un equip de lluita contra incendis (extintor). Es revisarà periòdicament l'estat dels

ꞏ1

Connexió de corrent 3P + T

:

25 A.

diferencials, parada d'emergència, pica clavada i possibles fuites de líquids.

ꞏ1

Connexió de corrent 2P + T

:

16 A.

ꞏ2

Connexió de corrent 2P

:

16 A.

Instalꞏlacions contra incendis

ꞏ1

Transformador de seguretat

:

(220 v./ 24 v.).

Segons el RD 1942/93 els extintors han d’estar fàcilment visibles, senyalitzats i accessibles. Estaran

ꞏ1

Connexió de corrent 2P

:

situats pròxims als punts on s'estimi major probabilitat d'iniciar l’incendi, generalment en llocs propers

16 A.

a grups electrògens, quadre elèctric, treballs de soldadura, magatzem, productes inflamables,
maquinaria pesada (grua mòbil autopropulsada, giratòria, retroexcavadora, etc.), mantenint al seu

Connexions de corrent
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió

voltant una àrea d’obstacles i preferentment sobre suports fixats a paraments verticals, de manera

d’equips de doble aïllament.

que la part superior de l'extintor quedi, com a màxim, a 1,70m sobre el terra.

S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.

Segons el RD1942/93, els extintors d'incendi han de portar en lloc visible una placa de timbre, en què

Es faran servir els següents colors:

constin les inscripcions reglamentàries d'informació a l'usuari, contenint el número de registre, la

ꞏ Connexió de 24 v

:

Violeta.

pressió i les dates de les proves periòdiques obligatòries, i d’una etiqueta que descrigui les seves

ꞏ Connexió de 220 v

:

Blau.

característiques:

ꞏ Connexió de 380 v

:

Vermell

La seva verificació i manteniment inclou:
• Inspecció mensual. Visual,es comprova l'estat general.

No s’empraran connexions tipus “lladre“.

• Inspecció trimestral. Es comprova l'estat dels components i la pressió del manòmetre.

Maquinària elèctrica
Disposarà de connexió a terra.

• Inspecció anual. Verificació de la càrrega (pes i pressió), per personal qualificat.

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres

• Inspecció quinquennal. Es retimbrats l'extintor. Aquesta operació es realitza un màxim de tres

aparells d’elevació fixos.

vegades.
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Segons el RD485/97: "L'emplaçament dels equips de protecció contra incendis se senyalitzarà

Abans de començar les obres, es farà lliurament de la roba de treball i els equips de protecció

mitjançant el color vermell o mitjançant un senyal en forma de panell".

individual pertinents.

Emmagatzematge i senyalització de productes

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció colꞏlectiva tindran fixat un període vida

L'ús de productes químics no és elevat ni en varietat ni en quantitat, però es preveu habilitar una zona per

útil, rebutjant al seu terme.

a un correcte i segur emmagatzematge. El productes s’emmagatzemaran en llocs d’emmagatzematge.
Els productes s'emmagatzemaran en llocs nets i ventilats amb els envasos degudament tancats,

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada

allunyats de focus d'ignició i perfectament senyalitzats i etiquetats. El caràcter específic de toxicitat de

peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament.

cada producte perillós, estarà indicat pel senyal de perill característic.
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual va ser
concebut (per exemple per un accident), serà rebutjat i reposat al moment.

Manipulació de càrregues
Per a la realització dels diferents treballs a executar se seguirà estrictament el RD487/97 de 14 d’abril,
SOBRE DISPOCIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel

MANUAL DE CARREGUES QUE COMPORTEN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLOBARS PER

fabricant, seran reposades immediatament.

ALS TREBALLADORS.
L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.
Farmaciola
El contingut de les farmacioles s'ha d'ajustar al que indica l'article 2 de l'Ordre TAS/2947/2007, de 8

Tots els mitjans de protecció personal s'ajustaran a les normes d'homologació de la CE i s'han

d’octubre, per la qual s’estableix el subministrament a les empreses de farmacioles amb material de

d'ajustar a les disposicions mínimes recollides en el RD 773/1997 de 30 de maig.

primers auxilis en cas d'accident de treball, com a part de l'acció protectora del sistema de la
Seguretat Social, i que fa referència al mínim establert en l’annex VI.A.3 del Reial Decret 486/1997,

Proteccions colꞏlectives i mesures preventives de senyalització

de 14 d'abril:

Com a norma general es disposaran proteccions colꞏlectives eficaces per evitar accidents de
personal, tant propi com subcontractat i fins i tot aliè a l'obra.

"3. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, tot lloc de treball ha de disposar, com a

A més, i abans de començar les obres, l'àrea de treball s'ha de mantenir lliure d'obstacles, i fins i tot,

mínim, una farmaciola portàtil que contingui desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó

quan sigui el cas, regada lleugerament per evitar la producció de pols. A la nit, quan s'exercitin

hidròfil, bena, esparadrap, apòsits adhesius, tisores,pinces i guants d’un sol ús."

treballs nocturns, en cas de ser necessari, s’ha d’instalꞏlar una ilꞏluminació suficient (de l'ordre de 120
lux en les zones de treball i de 10 lux en la resta). Quan no s'exerceixin treballs durant la nit, s'ha de

Conforme al punt 14 (Primers auxilis) a l'Annex IV del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel

mantenir almenys una ilꞏluminació mínima en el conjunt, a fi de detectar possibles perills i observar

qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció:

correctament els senyals d'avís i de protecció. Si no és així, s'han de senyalitzar tots els obstacles

• Es disposarà en obra de farmaciola de primers auxilis. S'ubicarà a les instalꞏlacions provisionals

indicant clarament les seves característiques, com la tensió d'una línia elèctrica, la importància del

de l'obra i en tots els llocs de la mateixa en què les condicions de treball ho requereixin. Estarà

trànsit d'una carretera, etc. Especialment el personal que fa servir la maquinària d'obra ha de tenir

degudament senyalitzat i serà de fàcil accés.

molt advertit el perill que representen les línies elèctriques i que en cap cas podrà acostar-se amb cap

• Els primers auxilis s'han de prestar en tot moment per personal amb la suficient formació per a això.

element de les màquines a menys de 3 m (si la línia és superior als 50.000 V., la distància mínima
serà de 5 m).

A més, per tal de donar compliment a l'article 236 del Conveni General del sector de la construcció
2007 - 2011: en l'obra hi haurà personal amb coneixements en primers auxilis, de manera que puguin

Tots els encreuaments subterranis i molt especialment els d'energia elèctrica i els de gas, han de

prestar assistència en tot moment.

quedar perfectament senyalitzats sense oblidar la seva cota de profunditat.

Mitjans de protecció

A nivell de detall, específiques per a aquesta obra s'aplicaran les següents:
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ABALISAMENT LLUMINÓS

El personal encarregat de muntar i desmuntar el sistema de baranes ha de ser qualificat.

Activitats en què s’utilitza

Cal comprovar la resistència i l’estabilitat de les baranes un cop colꞏlocades i en seguiments periòdics.

En senyalització nocturna en trams d’obra provisionals.
Com s’utilitza

BARRA DE SEGURETAT RÍGIDA PORTÀTIL: NEW JERSEY

L’elecció del tipus d’abalisament lluminós, la seva quantitat i el lloc on s’ha d’ubicar s’ha de realitzar

Activitats en què s’utilitza

basant- se en:

Delimitació i senyalització de determinades zones d’obra, en especial en els vials afectats on hi hagi

ꞏ Riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.

una intensitat de circulació elevada i l’obra sigui de llarga permanència.

ꞏ Extensió i visibilitat de la zona.

Com s’utilitza

ꞏ Treballadors afectats.

Cal colꞏlocar-les perfectament alineades a una distància prudencial de la zona de pas del trànsit.

Cal revisar diàriament les bateries d’aquests elements.

En zones de trànsit, cal senyalitzar degudament les operacions de colꞏlocació i retirada.

S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni malmesos i

Quan hagin de tenir funcions en hores nocturnes cal assegurar-se que continguin materials

que estiguin nets.

reflectants.

Cal comprovar que la colꞏlocació sigui l’adequada: verticals i situats de manera que no afectin el pas

Cal verificar la seva colꞏlocació correcta després d’una situació que les hagi pogut tombar: accident,

dels vehicles.

pas de maquinària pesant, etc.

S’ha de verificar que estiguin ben colꞏlocats després de condicions climàtiques de vent, pluja
important o similar, o bé després de qualsevol altra situació que els hagi pogut tombar: accidents, pas

CAPUTXÓ PROTECTOR

de maquinària pesant, etc.

Activitats en què s’utilitza

La llum ha de produir un contrast respecte al seu entorn.

En totes aquelles obres que continguin activitats de ferrallat.

La llum ha de ser intensa però no ha d’enlluernar.

Com s’utilitza
Es colꞏloquen en els extrems d’aquelles varetes (esperes) d’acer que per la seva colꞏlocació són

BARANA

susceptibles de danyar els treballadors.

Activitats en què s’utilitza

Cal colꞏlocar aquestes proteccions tan bon punt s’accedeix a les zones on hi ha aquestes varetes

En zones de treball amb risc de caiguda amb una alçària igual o superior a 2 m, i en alçàries inferiors

(esperes).

sempre que la caiguda pugui esdevenir perillosa.

Cal verificar periòdicament la seva colꞏlocació correcta.

Com s’utilitza
Les baranes han de ser resistents, d’una alçària mínima de 90 cm, que han de disposar d’un

CINTA DE SENYALITZACIÓ

entornpeu de protecció, un passamans i una protecció intermitja que impedeixin el pas o relliscades

Activitats en què s’utilitza

dels treballadors.

Per delimitar i senyalitzar determinades zones de l’obra.

Cal colꞏlocar-les a l’inici de l’activitat que provoca el risc de caiguda.

Com s’utilitza

Cal comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no presentin esquerdes,

Cal comprovar que estigui en bon estat de manteniment: que no estigui trencada, malmesa o similar.

deterioraments similar.

Cal comprovar que la colꞏlocació sigui l’adequada: vertical, tibada i situada a una distància

Cal comprovar que la colꞏlocació sigui l’adequada: que protegeixin tota la zona de caiguda, que es

aproximada de 2m quan senyalitzin excavacions, rases o similars.

trobin fixades correctament i que estiguin en posició vertical.

És recomanable que sigui de color groc i negre.

Durant la seva colꞏlocació cal utilitzar arnès de seguretat fixat a una línia de vida.

Cal verificar la seva colꞏlocació correcta després de condicions climàtiques de vent, pluja important o

S’han de situar els muntants separats entre si una distància adequada i sempre per la part exterior de

similar.

les travesses.

S’ha de comprovar la seva resistència i estabilitat un cop colꞏlocada i en seguiments periòdics.

Quan calgui desmuntar provisionalment una barana per fer operacions de descàrrega o qualsevol
altra operació, s’ha de tornar a muntar immediatament. Cal recordar, però, que abans de retirar una

CON

protecció colꞏlectiva cal demanar autorització a l’encarregat i substituir l’acció preventiva de la

Activitats en què s’utilitza

protecció amb la utilització d’arnès o similar segons el cas.

Delimitació i senyalització de determinades zones de l’obra, en especial vials afectats per les obres..
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Com s’utilitza

norma NTP 278, Rases: prevenció dels despreniments de terres. En qualsevol cas, es recomana una

S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni malmesos i

distància mínima de 2m.

que estiguin nets.

L’alçària d’aquestes terres ha de ser suficient per impedir el pas a les persones, i es recomana que no

Cal comprovar que la colꞏlocació sigui l’adequada: verticals i situats de manera que no afectin el pas

sigui inferior a 1m.

dels vehicles.

Cal assegurar-se que el cordó que forma aquesta mota tingui continuïtat al llarg de tota la zona que

La distància entre cons ha de venir donada per l’activitat en què s’utilitzen, però han d’estar prou junts

es vol protegir.

per evitar ambigüitats.
Cal assegurar-se que tenen uns colors vistosos per tal que s’apreciïn de lluny.

PROTECCIÓ DE FORATS

Quan hagin de tenir funcions en hores nocturnes cal assegurar-se que continguin materials

Activitats en què s’utilitza

reflectants.

En forats del sòl, de forjats i de qualsevol tipus de superfície, que puguin provocar una caiguda a

S’ha de verificar que estiguin ben colꞏlocats després de condicions climàtiques de vent, pluja

diferent nivell o al mateix nivell. Generalment, es tracta de fustes que cobreixen el forat i que estan

important o similar, o bé després de qualsevol altra situació que els hagi pogut tombar: accidents, pas

perfectament fixades al terra.

de maquinària pesant, etc.

Com s’utilitza

Per tal de garantir la seguretat dels usuaris i els treballadors, la colꞏlocació i la retirada dels cons s’han

Cal colꞏlocar aquestes proteccions en el mateix moment en què es genera el forat.

de fer seguint les recomanacions següents:

S’han de clavar degudament les proteccions al terra i, quan són diferents peces, encaixar-les de

ꞏColꞏlocació: s’ha de fer en l’ordre amb el qual s’hagi de trobar l’usuari; d’aquesta manera, el

manera que se n’asseguri la seva immobilitat.

treballador queda protegit per la senyalització precedent.

Sempre que sigui possible, cal colꞏlocar baranes o elements de senyalització en el perímetre dels

ꞏ Retirada: ordre invers al de colꞏlocació.

forats.

ꞏ Sempre que sigui possible, s’han de colꞏlocar i retirar des del voral o des de la zona vedada

S’ha de verificar l’estat correcte de manteniment de les proteccions: absència d’esquerdes, cops, etc.

al trànsit.

En determinats forjats es pot utilitzar malla electrosoldada.
Cal verificar periòdicament que es manté la seva colꞏlocació correcta.

MALLA DE SENYALITZACIÓ
Activitats en què s’utilitza

SENYAL

Per delimitar i senyalitzar determinades zones de l’obra.

Activitats en què s’utilitza

Com s’utilitza

Es colꞏloquen per tal de proporcionar una indicació, una advertència, una obligació o una informació

Cal comprovar que estigui en bon estat de manteniment: que no estigui trencada, malmesa o similar.

en l’àmbit de les obres.

Cal comprovar que la colꞏlocació sigui l’adequada: vertical, tibada i situada a una distància

Com s’utilitza

aproximada de 2m quan senyalitzin excavacions, rases o similars.

L’elecció del tipus de senyal, la quantitat i el lloc on s’ha d’ubicar s’ha de realitzar basant-se:

Cal assegurar-se que té un color vistós per tal que s’apreciï de lluny.

ꞏ Riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.

Cal verificar-ne la colꞏlocació correcta després de condicions climàtiques de vent, pluja important o

ꞏ Extensió i visibilitat de la zona.

similar.

ꞏ Treballadors afectats.

S’ha de comprovar la seva resistència i estabilitat un cop colꞏlocada i en seguiments periòdics.

ꞏ Hora del dia en què sigui necessària la senyalització.
ꞏ Cal colꞏlocar els senyals en zones visibles.

MOTA DE TERRA

ꞏ S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni

Activitats en què s’utilitza

malmesos i que estiguin nets.

S’utilitzen per impedir l’accés a rases, desmunts o similar. Es tracta generalment d’apilaments de terra

ꞏ Cal ancorar-los de manera sòlida en el terreny quan es tracta de senyals verticals.

generats en l’excavació de rases i desmunts.

En el cas de senyals verticals, cal verificar la seva colꞏlocació correcta després de condicions

Com s’utilitza

climàtiques de vent, pluja important o similar, o bé després de qualsevol altra situació que els hagi

Cal colꞏlocar l’apilament a una distància suficient de la vora de l’excavació perquè no suposi una

pogut tombar: accidents, pas de maquinària pesant, etc.

sobrecàrrega que pugui donar lloc a despreniments de terres. Aquesta distància ens ve donada per la
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ꞏ Senyals de perill TP.

Treballs en interior de túnels o galeries subterrànies, de pedreres, explotacions a cel obert i

ꞏ Senyals de reglamentació i prioritat TR.

desplaçament de runa. Treballs amb explosius.

ꞏ Senyals d’indicació TS.

Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.

ꞏ Senyals i dispositius manuals TM.

La utilització o manipulació de pistoles grapadores.

ꞏ Elements d’abalisament reflectants TB.

Criteris d’ús i manteniment

ꞏ Dispositius de defensa TD.

Correctament ajustat a la mida del cap.
Ha de ser d’ús exclusivament individual.

Proteccions individuals

Ha de ser substituït quan presenti algun tipus de deteriorament.

Tots els elements de protecció personal hauran de complir amb el que estableix el RD773/97 del 30

Cal fer una neteja i un manteniment adequats.

de maig. Per a tot el personal que accedeixi a l'obra hauran de treballar amb pantalons llargs i

S’ha de fer un emmagatzematge correcte de l’equip.

samarreta, camisa o pol, com a mínim de màniga curta. Les indicacions a tenir en compte per a

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.

cadascuna de les proteccions individuals són les següents:

Cal inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització del casc.
Tipologia

PROTECCIÓ DEL CAP: CASC

Per les activitats en què s’utilitza:

Definició

Casc de protecció per a mines.

Equip de treball destinat a la protecció del cap de l’usuari contra impactes, penetracions, contactes

Casc de protecció per a la indústria i obres públiques.

elèctrics i cremades.

Casc de protecció per a bombers.

Identificació del producte

Casc contra cops per a la indústria.

a) El número de la norma europea EN 397/A1.

Casc per a treballs en alçada.

b) El nom o marca identificativa del fabricant.

Per les seves característiques:

c) L’any i el trimestre de fabricació.

Absorció d’impactes.

d) El model del casc (denominació del fabricant). S’ha de marcar tant en el casc com a l’arnès.

Resistència a la perforació.

e) La talla o gamma de talles (en cm). S’ha de marcar tant en el casc com a l’arnès.

Camp de visió.

f) Abreviatures referents al material del casquet conforme a la norma ISO 472 (per exemple, ABS, PC,

Resistència a la flama.

HDPE, etc.).

Propietats elèctriques.

Requisits establerts pel RD 1407/1992

Resistència a la calor radiant.

Certificat CE expedit per un organisme de control.
Declaració de conformitat.

PROTECCIÓ DE L’OÏDA: AURICULARS

Fulletó informatiu.

Definició

Normativa aplicable

Equip de treball destinat a la protecció de l’oïda de l’usuari davant de sorolls presents a l’entorn de

UNE-EN 397/A1: Cascos de protecció per a la indústria.

treball.

Activitats en què s’utilitza

Identificació del producte

Obres de construcció i, especialment, activitats en bastides, sota bastides o a prop de bastides i llocs

Als auriculars han de figurar de manera duradora les dades següents:

de treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instalꞏlació, colꞏlocació de

a) Nom, marca comercial o qualsevol altra identificació del fabricant.

bastides i demolició.

b) Denominació del model.

Treballs en ponts metàlꞏlics, edificis i estructures metàlꞏliques de gran altura, pals, torres, obres

c) En cas que el fabricant previngui que l’auricular s’ha de colꞏlocar segons una orientació donada,

hidràuliques d’acer, instalꞏlacions d’alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions

una indicació de la part de davant i/o de la part superior dels casquets, i/o una indicació del casquet

de gran diàmetre, instalꞏlacions de calderes i centrals elèctriques.

dret i de l’esquerre.
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d) El número de la norma europea EN 352-1.

Declaració de conformitat.

Requisits establerts pel RD 1407/1992

Fullet informatiu.

Certificat CE expedit per un organisme de control.

Normativa aplicable

Declaració de conformitat.

UNE-EN 352-2: Protectors auditius. Requisits generals. Part 3: Auriculars acoplats a cascos de

Fulletó informatiu.

protecció.

Normativa aplicable

UNE-EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, l’ús, les precaucions

UNE-EN 352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Auriculars.

d’utilització i el manteniment.

UNE-EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, l’ús, les precaucions

Activitats en què s’utilitza

d’utilització i el manteniment.

Treballs en què s’utilitzin dispositius d’aire comprimit.

Activitats en què s’utilitza

Treballs de percussió.

Treballs en què s’utilitzin dispositius d’aire comprimit.

Treballs en determinats equips elèctrics.

Treballs de percussió.

Criteris d’ús i manteniment

Treballs en determinats equips elèctrics.

S’ha de fer pressió sobre el tap amb els dits per disminuir el seu gruix i colꞏlocar-lo adequadament

Criteris d’ús i manteniment

dins del canal auditiu.

El pavelló auditiu extern ha de quedar dins dels elements encoixinats.

Aquest pas és més fàcil si s’estira l’orella enrere i amunt mentre s’insereix el tap.

L’arnès de subjecció ha d’exercir una pressió suficient per a un ajustament perfecte al cap.

Després d’haver-lo inserit, cal mantenir-lo al seu lloc amb el dit durant alguns segons per assegurar

Cal tenir present que si l’arnès es colꞏloca sobre la nuca disminueix l’atenuació de l’auricular.

l’ajustament mentre s’expandeix.

No han de presentar cap tipus de perforació.

S’han de formar i inserir amb les mans netes, per evitar irritacions i infeccions.

El coixí de tancament i el farciment de goma escuma han de garantir un tancament hermètic.

S’han d’inserir en començar la jornada i retirar-los en finalitzar-la.

Tipologia

Han de guardar-se (en cas de ser reutilitzables) en una capsa adequada.

Segons la seva atenuació acústica:

No són adequats per a àrees de treball amb soroll intermitent on la utilització no abasti tota la jornada

Protectors selectius en freqüència.

de treball.

Protectors segons el nivell de soroll.

Són taps d’un sol ús.

Protectors per a la reducció activa del soroll. Protectors electrònics.

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.
Cal inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització del tap.

PROTECCIÓ DE L’OÏDA: TAPS

Tipologia

Definició

Classificació segons el tipus d’utilització:

Equip de treball destinat a la protecció de l’oïda de l’usuari davant de sorolls presents a l’entorn de

Modelables.

treball.

Reutilitzables.

Identificació del producte

Semiaurals.

L’embalatge o estoig distribuïdor dels taps auditius ha d’anar marcat amb les dades següents:

D’un sol ús.

a) Nom, marca comercial o identificació del fabricant

Taps units per un element de connexió.

b) El número de la norma europea EN 352-2.

Classificació segons la seva atenuació acústica:

c) Denominació del model.

Protectors selectius en freqüència.

d) El fet que els taps auditius siguin rebutjables o reutilitzables.

Protectors segons el nivell de soroll.

e) Instruccions relatives a la colꞏlocació i l’ús correctes.
f) La talla nominal dels taps auditius excepte per als taps modelats personalitzats i per als taps

PROTECCIÓ DELS ULLS I DE LA CARA: PANTALLA FACIAL

semiaurals.

Definició

Requisits establerts pel RD 1407/1992
Certificat CE expedit per un organisme de control.
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Equip de treball destinat a la protecció de la cara de l’usuari contra projeccions de partícules,

Pantalles de plàstic.

impactes o cops, esquitxos de líquids, cremades, calor, enlluernaments i radiacions de: soldadura,

De teixits anticalòrics.

Codi: PR.2021.0147

làser, solar, ultraviolada i infraroja.
Identificació del producte

PROTECCIÓ DELS ULLS: ULLERES DE MUNTURA

A la muntura:

Definició

a) Identificació del fabricant.

Equip de treball destinat a la protecció dels ulls de l’usuari contra projeccions de partícules, generació

b) Número de la norma europea.

de pols, per radiació: ultraviolada, infraroja, solar i làser.

c) Camp d’ús.

Identificació del producte

d) Símbol de resistència incrementada / resistència a impactes de partícules a gran velocitat /

A la muntura:

temperatures extremes.

a) Identificació del fabricant.

e) Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura.

b) Número de la norma europea.

A l’ocular:

c) Camp d’ús.

a) Classe de protecció (només filtres).

d) Resistència mecànica.

b) Identificació del fabricant.

e) Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura.

c) Classe òptica (excepte per a protectors de filtres).

A l’ocular:

d) Símbol de resistència mecànica.

a) Classe de protecció (només filtres).

e) Símbol de resistència a l’arc elèctric de curtcircuit.

b) Identificació del fabricant.

f) Símbol de no-adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents.

c) Classe òptica (excepte per a protectors de filtres).

g) Símbol de resistència al deteriorament superficial per partícules fines.

d) Símbol de resistència mecànica.

h) Símbol de resistència a l’entelament.

e) Símbol de resistència a l’arc elèctric de curtcircuit.

i) Símbol de reflexió augmentada.

f) Símbol de no-adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents.

j) Símbol per a ocular original o reemplaçat.

g) Símbol de resistència al deteriorament superficial per partícules fines.

Requisits establerts pel RD 1407/1992

h) Símbol de resistència a l’entelament.

Certificat CE expedit per un organisme de control.

i) Símbol de reflexió augmentada.

Declaració de conformitat.

j) Símbol per a ocular original o reemplaçat.

Fullet informatiu.

Requisits establerts pel RD 1407/1992

Normativa aplicable

Certificat CE expedit per un organisme de control.

UNE-EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits.

Declaració de conformitat.

Activitats en què s’utilitza

Fullet informatiu.

Treballs de soldadura, esmerilats o poliment i tall.

Normativa aplicable

Treballs de perforació i burinada.

UNE-EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits.

Manipulació o utilització de dispositius per sorrejat.

Activitats en què s’utilitza

Activitats en un entorn de calor radiant.

Treballs de soldadura, esmerilats o poliment i tall.

Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.

Treballs de perforació i burinada.

Criteris d’ús i manteniment

Manipulació o utilització de dispositius per sorrejat.

Perfectament ajustat al cap i amb la pantalla totalment abaixada.

Activitats en un entorn de calor radiant.

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.

Tipologia

Cal realitzar controls periòdics i vigilar la data de caducitat de l’EPI.

Pantalla per soldar.

S’ha de fer un emmagatzematge correcte de l’equip.

Pantalla de malla.

Criteris d’ús i manteniment
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Perfectament ajustades de manera que s’evitin oscilꞏlacions i caigudes.

UNE-EN 140: Equips de protecció respiratòria. Mitges màscares i quarts de màscara. Requisits,

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

assaigs i marcatge.

Tipologia

UNE-EN 148-1: EPR: Rosques per a adaptadors facials. 1: Connector de rosca estàndard.

Ulleres de muntura universal.

UNE-EN 148-2: EPR: Rosques per a adaptadors facials. 2: Connector de rosca central.

Ulleres de muntura integral.

Activitats en què s’utilitza

Ulleres de cassoleta.

Pintura amb pistola sense ventilació suficient.
Treballs en ambients polsosos.

PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES: MASCARETA

Criteris d’ús i manteniment

Definició

Ha d’anar ajustada hermèticament.

Equip constituït per un adaptador facial que recobreix el nas, la boca i la barbeta. Està destinat a

Els EPI de vies respiratòries estan dissenyats per utilitzar-los de manera ininterrompuda en curts

assegurar una hermeticitat adequada amb la cara de l’usuari davant de l’atmosfera ambiental, tant

períodes de temps.

amb la pell seca o humida com quan l’usuari mou el cap.

No s’han d’emprar en general durant més de quatre hores seguides o durant el temps que assenyali

Identificació del producte

el fabricant, a conseqüència de les circumstàncies d’ús.

Adaptador facial:

Cal disposar de la formació i la informació necessàries per poder determinar el tipus i la classe de

El fabricant ha d’identificar-se mitjançant el nom, la marca comercial o altres mitjans d’identificació.

mascareta que cal utilitzar.

Totes les unitats del mateix model han de tenir alguna marca d’identificació del tipus.

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

Talla (si hi ha més d’una talla disponible).

Cal substituir-la oportunament, segons les instruccions del fabricant i les circumstàncies d’ús.

El número i l’any de la norma europea.

Tipologia

Els components que puguin veure afectada la seva eficàcia per l’envelliment, s’han de marcar de

Mitja màscara EN 140:1998.

manera que s’hi pugui identificar la data (o almenys l’any) de fabricació. Per a aquells components

Quart de màscara EN 140:1998.

que no es puguin marcar, com, per exemple, les bandes de l’arnès del cap, la informació s’ha

Classificació contra gasos segons l’agent químic:

d’incloure en la informació proporcionada pel fabricant.

Tipus A (color marró).

Les parts dissenyades per ser substituïdes per l’usuari o els elements amb una influència important en

Tipus B (color gris).

la seguretat han de ser clarament identificables. Per a aquells components que no es puguin marcar,

Tipus E (color groc).

com, per exemple, les bandes de l’arnès del cap, la informació s’ha d’incloure en la informació

Tipus C (color verd).

proporcionada pel fabricant.

Tipus AX (color marró).

El marcatge ha de ser clarament visible i indeleble.

Classificació contra gasos segons la capacitat d’absorció:

Embalatge:

Classe 1 baixa.

El fabricant ha d’identificar-se mitjançant el nom, la marca comercial o altres mitjans d’identificació.

Classe 2 alta.

Marcatge d’identificació del tipus.

Classificació contra partícules segons la capacitat d’absorció:

Talla (si hi ha diverses talles disponibles).

P1 baixa.

Número de la norma europea.

P2 mitjana.

Data de caducitat i d’emmagatzematge.

P3 alta.

Requisits establerts pel RD 1407/1992
Certificat CE expedit per un organisme de control.

PROTECCIÓ DE MANS I BRAÇOS: GUANTS CONTRA AGRESSIONS D’ORIGEN ELÈCTRIC

Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.

Definició

Declaració de conformitat.

Equip de treball destinat a la protecció de les mans contra electrocucions.

Fullet informatiu.

Identificació del producte

Normativa aplicable

Tota la informació ha de ser precisa i comprensible, i s’ha de donar, com a mínim, en la llengua o
llengües oficials del país de destinació.
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1. Cada guant de protecció s’ha de marcar amb la informació següent:

Requisits establerts pel RD 1407/1992

a) Nom, marca registrada o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.

Certificat CE expedit per un organisme de control.

b) Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l’usuari identificar el producte amb la

Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.

gamma del fabricant o del seu representant autoritzat).

Declaració de conformitat.

c) Talla.

Fullet informatiu.

d) Si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.

Normativa aplicable

2. Les marques s’han de colꞏlocar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la

UNE-EN 60903: Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics.

vida útil del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que

Activitats en què s’utilitza

s’han indicat més amunt.

Treballs de soldadura.

3. Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n’impedeix la conservació o és incompatible

Treballs amb risc elèctric.

amb l’ús previst, el marcatge s’ha de fer sobre l’envàs que contingui el guant.

Criteris d’ús i manteniment

4. L’envàs que contingui el guant s’ha de marcar clarament amb les dades següents:

Cal determinar la talla necessària per a cada operari.

a) Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.

Cal inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització dels guants.

b) Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l’usuari identificar el producte amb la

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

gamma del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és necessari, marcatge relatiu a la

Tipologia

data de caducitat.

Per la seva classe:

c) Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d’ús.

Classe

d) Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l’objectiu de protegir l’usuari només contra els

00

2,5

5

riscos que s’indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a riscos mínims» ha d’estar

0

5

10

marcada, almenys, en la llengua o llengües oficials del país de destinació.

1

10

20

e) Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en almenys un

2

20

30

dels assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats per a aquests assaigs.

3

30

40

Cada pictograma ha d’anar acompanyat dels nivells de prestació, que s’han de colꞏlocar sempre en

4

40

50

Tensió de prova (kV valor eficaç)

Tensió mínima suportada (kV)

l’ordre definit en la norma específica aplicable.
Específic per a guants de protecció contra agressions d’origen elèctric

PROTECCIÓ DE MANS I BRAÇOS: GUANTS CONTRA AGRESSIONS MECÀNIQUES

Cada guant al qual s’exigeixi el compliment de les prescripcions de la norma UNE-EN 60903 ha de

Definició

portar les marques que s’indiquen a la figura (símbol del doble triangle; nom, marca registrada o

Equip de treball destinat a la protecció de les mans contra perforacions, talls, etc.

identificació del fabricant; categoria, si s’escau; talla; classe; mes i any de fabricació).A més a més,
cada guant ha de portar les marques següents:

Identificació del producte

Una banda rectangular que permeti la inscripció de les dates de posada en servei, de verificacions i

Tota la informació ha de ser precisa i comprensible, i s’ha de donar, com a mínim, en la llengua o

de controls periòdics. Les mesures i la posició d’aquesta banda s’indiquen a la norma UNE-EN 60903,

llengües oficials del país de destinació.

annex G.

1. Cada guant de protecció s’ha de marcar amb la informació següent:

Una banda sobre la qual es puguin perforar forats. Aquesta banda es fixa a la vora de la bocamàniga i

a) Nom, marca registrada o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.

les dates de posada en servei, verificacions i controls periòdics es donen per mitjà de perforacions,

b) Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l’usuari identificar el producte amb la

que s’han de situar a 20 mm com a màxim de la perifèria de la bocamàniga. Aquesta banda perforada

gamma del fabricant o del seu representant autoritzat).

no s’admet en guants de les classes 3 i 4.

c) Talla.

Una altra marca qualsevol apropiada que permeti conèixer les dates de posada en servei,

d) Si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.

verificacions i controls periòdics.

2. Les marques s’han de colꞏlocar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la

Les marques han de ser indelebles, fàcils de llegir i no han de disminuir la qualitat del guant. S’han de

vida útil del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que

verificar com indica la norma.

s’han indicat més amunt.
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3. Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n’impedeix la conservació o és incompatible

Equip de treball destinat a la protecció de les mans contra l’acció de substàncies químiques,

amb l’ús previst, el marcatge s’ha de fer sobre l’envàs que contingui el guant.

corrosives o abrasives.

4. L’envàs que contingui el guant s’ha de marcar clarament amb les dades següents:

Identificació del producte

a) Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.

Tota la informació ha de ser precisa i comprensible, i s’ha de donar, com a mínim, en la llengua o

b) Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l’usuari identificar el producte

llengües oficials del país de destinació.

amb la gamma del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és necessari, marcatge relatiu

1. Cada guant de protecció s’ha de marcar amb la informació següent:

a la data de caducitat.

a) Nom, marca registrada o un altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat.

c) Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d’ús.

b) Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l’usuari identificar el producte amb la

d) Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l’objectiu de protegir l’usuari només contra els

gamma del fabricant o del seu representant autoritzat).

riscos que s’indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a riscos mínims» ha d’estar

c) Talla.

marcada, almenys, en la llengua o llengües oficials del país de destinació.

d) Si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.

e) Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en almenys un

2. Les marques s’han de colꞏlocar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la

dels assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats per a aquests assaigs.

vida útil del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que

Cada pictograma ha d’anar acompanyat dels nivells de prestació, que s’han de colꞏlocar sempre en

s’han indicat més amunt.

l’ordre definit en la norma específica aplicable.

3. Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n’impedeix la conservació o és incompatible

Requisits establerts pel RD 1407/1992

amb l’ús previst, el marcatge s’ha de fer sobre l’envàs que contingui el guant.

Certificat CE expedit per un organisme de control.

4. L’envàs que contingui el guant s’ha de marcar clarament amb les dades següents:

Declaració de conformitat.

a) Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.

Fullet informatiu.

b) Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l’usuari identificar el producte amb la

Normativa aplicable

gamma del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és necessari, marcatge relatiu a la

UNE-EN 388: Guants de protecció contra riscos mecànics.

data de caducitat.

UNE-EN 420: Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d’assaig.

c) Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d’ús.

Activitats en què s’utilitza

d) Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l’objectiu de protegir l’usuari només contra els

Manipulació de vidre pla.

riscos que s’indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a riscos mínims» ha d’estar

Treballs de sorrejament.

marcada, almenys, en la llengua o llengües oficials del país de destinació.

Treballs de soldadura.

e) Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en almenys un

Manipulació d’objectes amb arestes tallants, excepte que s’utilitzin màquines amb risc que el guant

dels assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats per a aquests assaigs.

quedi atrapat.

Cada pictograma ha d’anar acompanyat dels nivells de prestació, que s’han de colꞏlocar sempre en

Criteris d’ús i manteniment

l’ordre definit en la norma específica aplicable.

Cal determinar la talla necessària per a cada operari.

Requisits establerts pel RD 1407/1992

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

Certificat CE expedit per un organisme de control.

Tipologia

Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.

Es classifiquen segons:

Declaració de conformitat.

La seva resistència a l’abrasió.

Fullet informatiu.

La seva resistència al tall.

Normativa aplicable

La seva resistència a l’esquinçament.

UNE-EN 374-1: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes.

La seva resistència a la perforació.

Terminologia i requisits de prestacions.
UNE-EN 374-2: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes.

PROTECCIÓ DE MANS I BRAÇOS: GUANTS CONTRA AGRESSIONS QUÍMIQUES

Determinació de la resistència a la penetració.

Definició

UNE-EN 374-3/AC 2006: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes.
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Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes químics.

Declaració de conformitat.

UNE-EN 420: Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d’assaig.

Fullet informatiu.

UNE-EN 388: Guants de protecció contra riscos mecànics.

Normativa aplicable

Activitats en què s’utilitza

UNE-EN ISO 20344: Equips de protecció personal. Mètodes d’assaig pel calçat.

Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.

UNE-EN ISO 20345: Equips de protecció individual. Calçat de seguretat.

Treballs de sorrejament.

Activitats en què s’utilitza

Treballs de soldadura.

Treballs d’enginyeria civil i construcció de carreteres.

Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.

Treballs amb bastides.

Criteris d’ús i manteniment

Obres de demolició.

Cal determinar la talla necessària per a cada operari.

Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat.

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge.

Tipologia

Obres de coberta.

Classificació segons els valors de degradació:

Treballs en ponts metàlꞏlics, edificis metàlꞏlics, pals, torres, ascensors, construccions hidràuliques

E, excelꞏlent.

d’acer, instalꞏlacions d’alts forns, foneries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de gran

G, apropiat.

diàmetre, grues, instalꞏlacions de calderes i centrals elèctriques.

F, acceptable.

Obres de construcció de forns, muntatge d’instalꞏlacions de calefacció, ventilació i estructures

P, insuficient.

metàlꞏliques.

NR, no recomanat. Classificació segons la seva permeabilitat:

Treballs en pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de runa.

E, excelꞏlent.

Treballs i transformació de pedres.

VG, molt bo.

Transports i emmagatzematges.

G, apropiat.

Criteris d’ús i manteniment

F, acceptable.

Cal determinar la talla necessària per a cada operari.

P, insuficient.

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.

NR, no recomanat.

Inspeccions periòdicament de les condicions d’utilització del calçat.
S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

PROTECCIÓ DE PEUS I CAMES: CALÇAT DE SEGURETAT

Tipologia

Definició

Segons el tipus de material utilitzat en la seva fabricació:

Equip de treball destinat a la protecció dels peus davant de cops, impactes, trepitjades, etc.

I: Calçat fabricat amb cuir i altres materials. S’exclouen els calçats que són tot de cautxú o tot

Identificació del producte

polimèrics.

Cada exemplar de calçat de seguretat ha d’estar clarament i permanentment marcat, per exemple

II: Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat).

gravat o marcat al foc, o amb etiqueta indeleble unida al producte amb la informació següent:

Segons el seu disseny:

a) Talla.

Sabata.

b) Marca d’identificació del fabricant.

Bota baixa o botí.

c) Designació del tipus de fabricant.

Bota de mitja canya.

d) Data de fabricació (almenys trimestre i any).

Bota alta.

e) Número de la norma: UNE-EN ISO 20345.

Bota extrallarga.

f) Símbol o símbols de la taula 1 corresponents a la protecció oferta o, on sigui aplicable, la categoria

Segons la seva resistència:

corresponent (SB, S1, ..., S5).

Calçat resistent a l’impacta (puntera de 200 J o 100 J).

Requisits establerts pel RD 1407/1992

Calçat resistent a la compressió (puntera de 200 J o 100 J).

Certificat CE expedit per un organisme de control.

Calçat resistent a la perforació (puntera de 200 J o 100 J).
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UNE-EN 348: Robes de protecció. Mètode d’assaig: Determinació del comportament dels materials a
PROTECCIÓ DEL TRONC I DE L’ABDOMEN: ARMILLA, JAQUETA, DAVANTAL, MANYOPLES,

l’impacte de petits esquitxos de metall fos.

MANIGUETS, MÀNIGUES I POLAINES

Activitats en què s’utilitza

Definició

Manipulació de vidre pla.

Equips de treball destinats a la protecció de determinades parts del cos davant d’agressions

Treballs de soldadura.

mecàniques diverses.

Manipulació d’objectes amb arestes tallants.

Identificació del producte

Criteris d’ús i manteniment

Els davantals de protecció per a ús amb ganivets de mà han d’estar permanentment marcats, a la part

Cal seleccionar la talla correcta.

exterior protectora, com a mínim amb la informació següent:

Cal colꞏlocar-lo i ajustar-lo al cos.

Nom o marca del fabricant.

S’ha de determinar la talla necessària per a cada usuari.

Tipus.

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.

Talla.

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

Marca que indiqui que aquesta és la superfície exterior.

Tipologia

Cada peça de roba de vestuari de protecció per a operacions de soldadura i tècniques connexes ha

Segons la seva utilització:

d’estar marcada. El marcatge ha de complir les condicions següents:

Manipulació o utilització de productes àcids i àlcalis.

Ha d’estar present en el producte o en les etiquetes unides al producte.

Treballs amb «masses enceses» i/o la proximitat d’una font de calor

Ha de ser visible i indeleble.
Ha de ser resistent al nombre de cicles de rentatge especificats.

PROTECCIÓ DEL TRONC I L’ABDOMEN: FAIXA I CINTURÓ ANTIVIBRACIONS

El marcatge ha de contenir la informació següent:

Definició

Nom, marca comercial o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.

Equip de treball destinat a la protecció del tronc contra moviments bruscos amb la finalitat d’evitar

Designació del tipus de producte, nom comercial o referència.

lumbàlgies.

Talla, segons UNE-EN 340.

Identificació del producte

Normes aplicables.

No apareix identificat a la Guía de selección de equipos de protección individual d’Asepal.

Pictograma.

Requisits establerts pel RD 1407/1992

Variació dimensional (només si és superior al 3 %).

Certificat CE expedit per un organisme de control.

Cons de rentatge i manteniment.

Declaració de conformitat.

Nombre màxim de cicles de neteja.

Fullet informatiu.

Requisits establerts pel RD 1407/1992

Normativa aplicable

Certificat CE expedit per un organisme de control.

No apareix identificat a la Guía de selección de equipos de protección individual d’Asepal.

Declaració de conformitat.

Activitats en què s’utilitza

Fullet informatiu.

En conducció de maquinària d’obres públiques.

Normativa aplicable

En la utilització de martells pneumàtics i compactadores.

UNE-EN ISO 13998: Robes de protecció. Davantals, pantalons i armilles protectores contra els talls i

En manipulació manual de càrregues.

les punxades produïdes per ganivets manuals.

Criteris d’ús i manteniment

UNE-EN 470-1: Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. Part 1:

Cal ajustar-lo correctament al cos

Requisits generals.

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.

UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals.

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

UNE-EN ISO 15025: Roba de protecció. Protecció contra el calor i les flames. Mètode per a la

Tipologia

propagació limitada de la flama.

No apareix identificat a la Guía de selección de equipos de protección individual d’Asepal.
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PROTECCIÓ TOTAL DEL COS: ARNÈS

Treballs en emplaçaments de torres de perforació situats en altura.

Definició

Treballs en pous i canalitzacions.

Equip de treball destinat a evitar les caigudes mitjançant l’ancoratge del treballador a punts fixos.

Treballs en alçària en general.

L’arnès anticaiguda pot estar constituït per bandes, elements d’ajustament, sivelles i altres elements

Criteris d’ús i manteniment

ajustats adequadament al cos d’una persona per subjectar-se durant la caiguda.

Correctament ajustat i subjectat.

Identificació del producte

Cal assegurar-se que la corda de subjecció té la longitud adequada per evitar la caiguda.

Cada component separable del sistema s’ha de marcar d’una manera clara, indeleble i permanent,

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

mitjançant qualsevol mètode adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials.

S’han d’inspeccionar visualment l’equip i els seus components abans de cada utilització.

El marcatge ha de proporcionar la informació següent:

Cal utilitzar específicament l’equip d’acord amb les instruccions del fabricant.

1. La marca d’identificació, que conté:

Les parts primordials del mosquetó, com ara la molla, la rosca i el passador, han d’estar greixats per

Les dues últimes xifres de l’any de fabricació, per exemple 02 per al 2002.

evitar l’aparició d’òxid i, per tant, la pèrdua de resistència.

El nom, la marca comercial o qualsevol altre mitjà d’identificació del fabricant o del subministrador.

Tipologia

El número de lot de fabricant o el número de sèrie del component.

Per la seva funció:

2. Els caràcters de la marca d’identificació han de ser visibles i llegibles.

Equips de protecció contra caigudes d’altura.

Arnès anticaiguda:

Dispositius antilliscants anticaigudes.

Les instruccions d’ús i el marcatge han de complir la norma UNE-EN 365 i han d’estar redactades en

Arnesos.

la llengua del país de venda.

Cinturons de subjecció.

A més a més, les instruccions d’ús han d’especificar els elements d’enganxar de l’arnès anticaigudes

Dispositius anticaigudes.

que s’han d’utilitzar amb un sistema d’anticaigudes (vegeu la norma UNE-EN 363), amb un sistema
de retenció o amb un sistema de subjecció (vegeu la norma UNE-EN 358).

PROTECCIÓ DEL COS: ROBA DE TREBALL

En particular, les instruccions d’ús subministrades pel fabricant han d’especificar tota la informació útil

Definició

sobre la manera adequada de posar-se l’arnès anticaigudes i d’enganxar-lo a un subsistema de

Equip de treball que consisteix en roba que substitueix o cobreix la roba personal.

connexió.

Identificació del producte

Els arnesos anticaigudes s’han de subministrar embolicats amb un material incorruptible, però no han

Marcatge general:

d’estar tancats hermèticament.

Cada peça de roba de protecció ha d’estar marcada. El marcatge s’ha de fer sobre el mateix producte

Requisits establerts pel RD 1407/1992

o imprès en etiquetes adherides al producte; fixat perquè sigui visible i llegible; durador al nombre de

Certificat CE expedit per un organisme de control.

processos de neteja apropiats.

Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.

Si el marcatge del producte redueix el nivell de prestacions de la roba de protecció,o n’impedeix la

Declaració de conformitat.

conservació o és incompatible amb l’aplicació, el marcatge s’ha de posar en la unitat d’embalatge

Fullet informatiu.

comercial més petita.

Normativa aplicable

El marcatge i els pictogrames han de ser prou grans per a la seva comprensió immediata i per

UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d’altura. Arnesos anticaigudes.

permetre la utilització de números fàcils de llegir.

UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d’altura. Sistemes anticaigudes.

Marcatge específic, que ha d’incloure la informació següent:

UNE-EN 362: EPI contra la caiguda d’altura. Connectors.

Nom, marca comercial o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.

UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d’altura. Mètodes d’assaig.

Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.

Activitats en què s’utilitza

Designació de la talla.

Treballs en bastides.

Número de la norma EN específica.

Muntatge de peces prefabricades.

Pictogrames i, si és aplicable, nivells de prestació. Com a designació de tipus d’un perill o d’una

Treballs en pals i torres.

aplicació, el pictograma s’ha d’utilitzar com s’indica en els requisits de marcatge de la norma

Treballs en cabines de grues situades en altura.

específica. Es pot incloure una «i» per indicar que s’han de consultar les instruccions del fabricant. Al
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costat del pictograma cal mostrar el número que indiqui el nivell de prestació. Aquests números han

a) Nom, marca comercial o qualsevol altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant

d’estar sempre en la mateixa seqüència fixa que es requereixi a la norma específica, començant en el

autoritzat.

costat dret del pictograma i girant en el sentit de les agulles del rellotge.

b) Designació del tipus de producte, el nom comercial o la referència.

Etiqueta d’«atenció». Les instruccions de rentada o de neteja s’han d’indicar segons la norma UNE-

c) Designació de la talla d’acord amb la norma UNE-EN 340.

EN 23758.

d) Número d’aquesta norma europea EN 471.

Si hi ha requisits específics per marcar el nombre de cicles de neteja, cal indicar el nombre màxim de

e) Pictograma i, si s’escau el nivell de prestacions.

cicles després de «màx.», al costat de l’etiqueta d’«atenció». Exemple: màx. 25. Si el fabricant pretén

Requisits establerts pel RD 1407/1992

indicar que s’han de consultar les seves instruccions, cal colꞏlocar una «i» en el requadre davant dels

Certificat CE expedit per un organisme de control.

símbols d’«atenció».

Declaració de conformitat.

Per als constituents tèxtils, l’etiqueta s’ha de complementar d’acord amb la Directiva tèxtil 96/74/CEE.

Fullet informatiu.

Normativa aplicable

Normativa aplicable

UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals.

UNE-EN 471: Roba de senyalització d’alta visibilitat.

La norma UNE-EN 340 no es pot aplicar per si sola per certificar o autocertificar roba de protecció.

UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals.

Activitats en què s’utilitza

UNE-EN 343: Robes de protecció. Protecció contra les intempèries.

A tot tipus de treballs d’obres.

Activitats en què s’utilitza

Criteris d’ús i manteniment

Treballs de senyalització, que exigeixin que les peces de roba siguin vistes a temps.

Cal utilitzar la talla adequada.

Obres a la via pública o a les zones limítrofes a aquesta via.

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.

Criteris d’ús i manteniment

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

Cal escollir la talla adequada.

Tipologia

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

Segons les seves característiques:

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.

De dues peces.

Tipologia

Bata.

Segons la visibilitat que ofereix:

Granota.

Tipus.1. Baixa visibilitat.
Tipus 2. Visibilitat mitjana.

ROBA I ACCESSORIS DE SENYALITZACIÓ

Tipus 3. Alta visibilitat.

Definició
Equip de treball que consisteix en roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment sense

5.- Prescripcions generals de seguretat.

ambigüitat, en condicions de risc, sota qualsevol tipus de llum i en cas d’ilꞏluminació d’un vehicle a la

En fase d’obra, quan passi algun accident en què sigui necessari assistència facultativa, encara que

foscor, en qualsevol circumstància.

sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra o recurs preventiu de

Identificació del producte

l’empresa contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions

Marcatge general. Cada peça de roba de protecció ha d’estar marcada i ha de complir les condicions

de treball que han possibilitat l'accident.

següents:
Estar present sobre el mateix producte, o en les etiquetes unides al producte.

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa i

Ser visible i llegible.

coordinador de seguretat i salut de l'obra, on s'especificarà:

Ser resistent al nombre de cicles de rentatge especificats.

- Nom de l'accidentat, categoria professional; empresa per la qual treballa.

Ha de ser suficientment gran per permetre una comprensió immediata i la utilització de caràcters fàcils

- Hora, dia i lloc de l'accident, descripció de l'accident, causes de tipus personal.

de

- Causes de tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi.

llegir.

- Dades límits de realització de les mesures preventives.

Marcatge específic. Ha de contenir la informació següent:
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6.- Mecanismes de prevenció.
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Servei tècnic de Seguretat i Salut:

Codi: PR.2021.0147

L’empresa contractista disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut propi.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de
mesures complementàries no indicades en l'informe.

Servei mèdic:
L’empresa contractista disposarà d'un servei mèdic d'empresa.

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que és necessari realitzar, caldrà
aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa.

Comitè de Seguretat i Salut:
L’empresa contractista disposarà de servei propi per resoldre les diferents vicissituds que es

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les

produeixin en l'obra. El recurs preventiu de l'obra serà l'encarregat de la mateixa, estant suficientment

ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.

preparat amb aquesta finalitat.

L’empresa contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que només les persones

Recurs preventiu:

autoritzades i amb les proteccions personals que són obligatòries puguin accedir-hi. Es tracta d'un

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de

únic accés a la zona de treballs, l'accés estarà tancat i vigilat permanentment quan s'obri. El

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos

contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i d'eficàcia preventiva de

preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

les proteccions colꞏlectives i de la guarda de les instalꞏlacions provisionals, així com de les màquines i
vehicles de treball.

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o

L’empresa contractista portarà el control de lliurament dels equips de protecció individual (EPI) de la

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La

totalitat del personal que intervé en l'obra. En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial,

presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es

seran de qualitat adequada a les prestacions respectives.

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.
II) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb

L’empresa contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de

riscos especials.

manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.

III) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Tot el personal, incloent les visites, la direcció facultativa, etc., Usarà per circular per l'obra el casc de
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma

seguretat i resta d’elements de protecció individual necessaris.

successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les

dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.

adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que garanteixi l'operativitat funcional

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a

preventiva.

l’annex II del RD 1627/97:
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura,

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instalꞏlacions les farà sempre

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats,

l'electricista de l'obra.

o l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixatge de les màquines en

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment

funcionament.

exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la
delimitació de zones controlades o vigilades.

Annex 18 – Estudi de seguretat i salut

104

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.

Codi: PR.2021.0147

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

En cas que la propietat el realitzi igualment, l'avís previ es redactarà d'acord amb el que disposa l'annex

6.

III del RD 1627/1997, de data 1997.10.24.

Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

8.- Pla de Seguretat i Salut.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

El pla de seguretat serà redactat pel contractista en fase d’obra. Aquest pla de seguretat i salut es farà

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

arribar als interessats, segons estableix el RD1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

suggeriments i les alternatives que els semblin oportunes, i puguin procedir al compliment de l'acta
d'aprovació visada pel colꞏlegi professional corresponent.

Es nomenaran recursos preventius, que seran els encarregats i / o capatassos dels talls. Al personal

Les obres no podran donar inici fins a la corresponent aprovació per part del coordinador de seguretat i

de les empreses subcontractistes, també se'ls exigirà l’esmenta’t nomenament. El nomenament del

salut, moment en què es realitzarà l'obertura al centre de treball.

Recurs

Preventiu

estarà

permanentment

exposat

en

el

Tauler

de

Seguretat

i

Salut.
Un cop aprovat el mateix i iniciada l'obra, les modificacions que s'hagin d'introduir en el pla de seguretat i

La seva missió és la de fer eficaços els mitjans de seguretat, preveient les necessitats amb antelació,

salut, a causa de les alteracions i incidències que es puguin produir en el transcurs de l'execució de l'obra

fent

o bé per variacions en el projecte d'execució , requeriran l'aprovació del coordinador en matèria de

complir

el

que

estableix

aquest

Pla

i

les

seves

possibles

actualitzacions.

seguretat en la fase d'execució d'obres. Les modificacions que es realitzin en el pla de seguretat durant el
Funcions:

transcurs de l'obra, seran introduïdes mitjançant annexos al pla.

• Té com a objecte vigilar el compliment del Pla de Seguretat i Salut.
• Estar sempre a l'obra.

9.- Llibre d'incidències.

• Disposar de la formació preventiva corresponent, curs nivell bàsic.

En aquest apartat es tindrà en compte el R.D. 1.109/2007 de 24 d'agost que desenvolupa la Llei 32/2006

• Signar el nomenament pel mateix treballador.

reguladora de la subcontractació al sector de la construcció.

• Informar immediatament d'una situació de risc a l'equip tècnic de l'obra.
• laborar amb el compliment de les obligacions de Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

A cada centre de treball existirà, amb fins de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un Llibre

• Interrompre qualsevol activitat i abandonar el lloc de treball, quan consideri que l'activitat que s'està

d'Incidències que constarà de fulles per duplicat i que serà facilitat pel colꞏlegi professional al qual

desenvolupant comporta un risc greu i imminent per a la vida o la seva salut dels treballadors.

pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut. Aquest llibre d'incidències, romandrà en

• Colꞏlaborar en les reunions de coordinació empresarial.

possessió del Coordinador de Seguretat i Salut i li serà demanat sempre que es vulgui fer escrit d'ell.

Formació en seguretat i salut

Tindran accés al Llibre, la Direcció Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors

De conformitat amb l'article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, tot el personal ha de rebre,

autònoms, les persones amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin,

en ingressar a l'obra FORMACIÓ i INFORMACIÓ dels mètodes de treball i els riscos que aquests

els representants dels treballadors i els tècnics especialitzats de les administracions públiques

poguessin comportar, conjuntament amb les mesures de seguretat que han de emprar.

competents en aquesta matèria, els quals podran fer anotacions en el mateix.
Efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències, es notificarà al contractista afectat i a els representants

Serà impartida per personal competent que es trobi permanentment en l'obra (Cap d'Obra,

dels treballadors d'aquest i en cas de considerar greu o quan es refereixi a un incompliment

Encarregat, o bé una altra persona designada a l'efecte).

d’'advertències o observacions prèviament anotades en aquest llibre o quan s'ordenin la paralització dels
treballs o talls d'obra, el coordinador estarà obligat a tramitar en el termini de 24 hores una còpia a la

7.- Avís previ.

Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en què es realitza l'obra. En tot cas serà necessari

Seguint el RD 337/2010, queda derogada l'obligatorietat del promotor d'efectuar un avís previ als Serveis

especificar si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació, o si per contra,

Territorials de Treball de la Generalitat.

es tracta d'una nova observació.
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10.- Llibre de subcontractació

seguretat, realitzant una investigació de les causes que han portat a l'existència d'aquest accident,

El llibre és exigible al contractista, sempre que pretengui subcontractar part de l'obra a empreses

emetent un informe del mateix i implantant les mesures oportunes per que no es torni a produir.

subcontractistes o treballadors autònoms. El llibre de subcontractació, és un llibre habilitat per l'autoritat
laboral en el qual el contractista han de reflectir, per ordre cronològic des de l'inici dels treballs, totes i

L'accidentat és el primer, se li atendrà immediatament per tal d'evitar l'agreujament o progressió de les

cadascuna de les subcontractacions realitzades en l'obra amb empreses subcontractistes i treballadors

lesions. En cas de caiguda des d'alçada o diferent nivell i en el cas d'accident elèctric, se suposarà

autònoms . Serveix per fer el control i seguiment del règim de subcontractació i ha d'estar sempre

sempre, que poden existir lesions greus, en conseqüència, extremar les precaucions d'atenció primària

actualitzat.

en l'obra, aplicant les tècniques especials per a la immobilització de l'accidentat fins a l'arribada de
l'ambulància i de reanimació en el cas d'accident elèctric.

11.- Subcontractació de treballs
Durant l'obra es pot produir la subcontractació de terceres empreses o treballadors autònoms. En cas de

En cas de gravetat manifesta, s'evacuarà el ferit en llitera i ambulància, s'evitaran en el possible segons

produir se seguirà allò reflectit en el RD 1.109/2007 de 24 d'agost que desenvolupa la Llei 32/2006

el bon criteri de les persones que atenguin primàriament l'accidentat, la utilització dels transports

reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. Subcontractista, una vegada estudiat el

particulars, pel que impliquen de risc i incomoditat per l’accidentat.

mateix, realitzarà un document d'adhesió al pla de seguretat i salut del contractista principal, incloent si és
necessari, l'aportació del seu pla de seguretat i salut específic i la conseqüent aprovació.

L'empresa comunicarà de forma immediata a les següents persones els accidents laborals produïts en
l'obra:

Totes les empreses subcontractistes han de lliurar abans de començar a treballar la següent

• Accidents de tipus lleu

documentació en matèria preventiva en compliment amb la legislació actual preventiva:

- A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals.

• Adhesió al Pla de Seguretat i Salut.

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells,

• Llistat del personal que va entrar en obra.

amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.

• Certificat de formació.

• Accidents de tipus greu

• Certificat d'informació.

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells,

• Aptitud mèdica.

amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.

• Certificat de lliurament de EPI.

- A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i adoptar les

• Autorització de maquinària (si cal).

correccions oportunes.

• Certificat de la modalitat preventiva.

- A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals.

• Avaluació de riscos i planificació preventiva.

• Accidents mortals

• Mútua d'accidents.

- Al jutjat de guàrdia: perquè pugui procedir a l'aixecament del cadàver i a les investigacions judicials.

• Nomenament del Recurs Preventiu (juntament amb el diploma de Nivell Bàsic en PRL).

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells,
amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.

Per subcontractar a una altra empresa hauran de solꞏlicitar permís al personal de l’empresa contractista,

- A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i adoptar les

un cop aprovat hauran d'aportar la documentació abans esmentada.

correccions oportunes.

Empreses subministradores

- A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals.

Les empreses que entrin a l'obra per al subministrament de formigó, ferro o altre material, serà informat

- S'inclou una síncope de les actuacions a prendre en cas d'accident laboral.

per part del personal de l’empresa contractista dels riscos de l'obra i pautes a seguir per poder circular
amb seguretat dins de l'obra.

13.- Actuacions en cas d'incendi

12.- Actuacions en cas d'accident

La transcendència derivada de la posada en pràctica d’aquestes Normes per a la seguretat de les

Les empreses contractades i subcontractades seran responsables de proporcionar assistència sanitària

persones i béns, fa que sigui de gran importància el seu coneixement i, arribat el cas, la seva aplicació

als seus treballadors en cas d'accident laboral. Quan passi una contingència han de lliurar informe escrit

per part de tots.

de tots els accidents laborals ocorreguts al coordinador de Seguretat. D'aquesta manera, L’EMPRESA

SI DESCOBREIX UN INCENDI:

CONTRACTISTA es compromet a comunicar qualsevol accident de manera immediata al coordinador de
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1. Ha de mantenir la calma i no cridar. (Tota una organització per a casos d’Emergència

controlarà mitjançant unes fitxes personals de lliurament de material, controlant al seu torn les

l’ajudarà).

reposicions efectuades.

2. Ha d’avisar a l’Equip de Primera Intervenció de la seva zona i seguir les seves instruccions.

3. Proteccions colꞏlectives.

3. Si els Equips de Primera Intervenció de la zona li ho indiquen, o aquests no estiguessin

Igual que les proteccions personals, quan per les circumstàncies de treball es produeixi un

localitzables, avisi al número de Telèfon d’Emergències (112), facilitant-li les dades següents:

deteriorament més ràpid d'un determinat equip, es reposarà aquest, independentment de la

- Identificació personal.

durada prevista.

- Lloc exacte de l’incendi.

4. Instalꞏlacions del personal.

- Material implicats i magnitud de l’incendi.

Per a la neteja i la conservació d'aquests locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació

- Mesures preses.

necessària o bé anirà a una empresa externa especialitzada.

Segueixi les instruccions que li donin les persones al càrrec de l’emergència.

5. Investigació d'accidents i incidents.

SI S’AVISA PER A L’EVACUACIÓ:

Es realitzarà la investigació de l'accident en el lloc d'aquest, amb l'interessat i

1. Segueixi les instruccions dels Equips d’Emergència presents. Demani a les seves visites que

testimonis. S'estudiarà a fons l'informe tècnic prenent les mesures oportunes perquè no es

l’acompanyin.

repeteixi.

2. Desconnecti els aparells i maquinària al seu càrrec.
3. No utilitzi el telèfon si no és per qüestions relacionades amb l’emergència, deixant les línies

Es realitzarà un seguiment dels temes contemplats en aquest Pla de seguretat, com a mínim de

telefòniques lliures. En cap cas s’ha de trucar a l’exterior per accions diferents a l’emergència.

forma mensual (reunions de Seguretat i Salut). S'analitzaran totes les necessitats i propostes

4. No evacuï el centre portant a sobre objectes personals voluminosos.

indicades en el punt anterior.

5. Actuï amb rapidesa i serenitat, sense detenir-se innecessàriament ni retrocedir.

En el cas que sorgeixin modificacions o es presentaran noves necessitats es podrà actualitzar aquest Pla

6. No utilitzi l’ascensor, si hi ha.

mitjançant l'execució d'annexos al mateix.

7. No mogui el cotxe de l’aparcament,

perquè podria obstaculitzar l’entrada de vehicles

d’emergència.

15.- Coordinació d'activitats empresarials

8. Abandoni l’edifici sense interrompre la sortida i dirigeixi’s al Punt de Reunió, si hi ha.

En cas de que, al treballar dins d'un centre de treball únic, existeixi concurrència de treballadors de

9. Colꞏlabori amb el recompte de tot el personal per comprovar que no falta ningú. Esperi al Punt

diverses empreses, serà necessària la realització d’una coordinació d'activitats empresarials. En aquest

de Reunió fins a la fi de l’emergència o noves instruccions.

aspecte cal tenir en compte les següents definicions:
Empresa concurrent:

EN CAS QUE ES VEGI ENVOLTAT DE FUM:
1. Mantingui la calma.

Aquella els treballadors de la qual prestin serveis en el mateix centre de treball, juntament amb altres

2. Gategi. L’aire fresc es troba situat en els capes baixes.

adscrits a altres empreses.

3. En proximitat de flames o altres temperatures, mulli les seves robes amb aigua i respiri

Centre de treball:

mitjançant una roba humida.

Qualsevol àrea, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual hagin d'accedir
per raó del seu treball.

14.- Seguiment i control
Hi haurà reunions periòdiques de Seguretat i Salut en què es decidirà la solució adequada als problemes

Compliment del deure cooperació: obligacions de les empreses concurrents:

que vagin apareixent.

El deure cooperació és obligatori quan les activitats i els riscos incideixen en la prestació de serveis dels
treballadors adscrits a altres empreses, denominades concurrents.

1. Instalꞏlacions mèdiques.
2.

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà el material consumit.

• Cooperació de les empreses concurrents en l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos

Proteccions personals.

laborals.

Es comprovarà l'existència, ús i estat de les proteccions personals les quals tindran fixades un

• Informació recíproca sobre els riscos concurrents.

període de vida útil, rebutjant al seu terme. Quan per les circumstàncies de treball es produeixi

• Informació suficient. Informació quan es produeixi un canvi rellevant en les activitats

un deteriorament més ràpid d'una determinada peça, es reposarà aquesta independentment de

concurrents.

la durada prevista o data de lliurament. El lliurament de les peces de protecció personal es
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• Informació quan es produeixi un accident de treball com a conseqüència dels riscos de les
activitats concurrents.
• Informació sobre situacions d'emergència.
• Informació per escrit quan els riscos siguin qualificats com a greus o molt greus.
• Tenir en compte la informació rebuda per les altres empreses concurrents en l'avaluació dels
riscos i la planificació de l'activitat preventiva.
• Compliment de les instruccions emanades del titular del centre.
• Comunicació als treballadors respectius sobre el contingut de la informació i les instruccions
rebudes de l'empresari titular.
• Informació als seus treballadors respectius dels riscos derivats de la concurrència d'activitats.
• Establiment dels mitjans de coordinació necessaris.
• Actualització dels mitjans de coordinació.
• Informació als seus treballadors sobre els mitjans de coordinació.
• Facilitar als treballadors la identificació dels recursos o persones designades.
• La informació serà per escrit i documentada, cas de riscos qualificats com a greus o molt greus.
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Barcelona, març de 2022

Félix Belmar López
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
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Finalitzada la col·locació de l’escala E14, es procedirà a la realització dels treballs previs i desvinculació de l’escala
E15 existent. La realització d’aquests treballs tindran una durada d’una setmana. Per la realització d’aquests treballs

19.1.- Termini d’execució i pla de treballs
El termini total d’execució de l’obra es fixa en 5 mesos, s’executarà en dues fase d’execució, que estaran
solapades en el temps, una primera fase és l’associada a l’escala E14 i una segona fase és l’associada a
l’escala E15.

no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris alternatius per vianants.
Un cop estigui desvinculada l’escala E15 es procedirà a la seva retirada. Per retirar l’escala serà necessari implantar
una grua al carrer de Costa Bona, carregar l’escala sobre camió i retirar-la. La durada d’aquests treballs serà d’una

La primera activitat a realitzar, es la fabricació de les escales mecàniques, la fabricació d’aquestes escales té
una durada de 12 setmanes. Durant les primeres 11 setmanes no s’estaran executant obres dins de l’àmbit
d’actuació, ja que l’escala vindrà fabricada des de taller. Durant aquest temps es realitzarà la tramitació de
l’escomesa elèctrica.

jornada, per la realització d’aquests treballs s’afectarà la circulació de vehicles i les línies de BUS 62 i 76, es preveu
que aquests treballs es realitzin en diumenge.
Finalitzada la retirada l’escala E15, es procedirà al condicionament de l’estructura per tal de poder instal·lar la nova
escala a la mateixa ubicació que l’escala existent. La realització d’aquests treballs tindran una durada d’una setmana.

A partir de la setmana 11 s’iniciaran les obres dins de l’àmbit d’actuació, es començarà realitzant els treballs
previs i desvinculació de l’escala E14 existent, aquests treballs tindran una durada d’una setmana. Per la
realització d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris alternatius per vianants.
Una vegada desvinculada l’escala es procedirà a la seva retirada. Per retirar l’escala serà necessari implantar
una grua al carrer Rasos de Peguera, carregar l’escala sobre camió i retirar-la. La durada d’aquests treballs
serà d’una jornada, per la realització d’aquests treballs s’afectarà la circulació de vehicles i les línies de BUS
62, 76, 50 i 183, es preveu que aquests treballs es realitzin en diumenge.

Per la realització d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris alternatius per vianants.
Finalitzat el condicionament de l’estructura de l’escala E15, es procedirà a la col·locació de la nova escala sobre
l’estructura. Per col·locar l’escala sobre l’estructura serà necessari implantar una grua al carrer de Costa Bona,
carregar l’escala des del camió que la subministra i col·locar-la. La durada d’aquests treballs serà d’una jornada, per
la realització d’aquests treballs s’afectarà la circulació de vehicles i les línies de BUS 62 i 76, es preveu que aquests
treballs es realitzin en diumenge.
Una vegada col·locada l’escala E15 sobre l’estructura es procedirà a la realització dels treballs d’instal·lacions,

Finalitzada la retirada l’escala E14, es procedirà al condicionament de l’estructura per tal de poder instal·lar la
nova escala a la mateixa ubicació que l’escala existent. La realització d’aquests treballs tindran una durada
d’una setmana. Per la realització d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris
alternatius per vianants.
Una vegada condicionada l’estructura de l’escala E14 es procedirà a la seva col·locació sobre l’estructura. Per
col·locar l’escala sobre l’estructura serà necessari implantar una grua al carrer Rasos de Peguera, carregar
l’escala des del camió que la subministra i col·locar-la sobre l’estructura. La durada d’aquests treballs serà
d’una jornada, per la realització d’aquests treballs s’afectarà la circulació de vehicles i les línies de BUS 62, 76,
50 i 183, es preveu que aquests treballs es realitzin en diumenge.

acabats i finalment posta en funcionament de l’escala, aquests treballs tindran una durada de quatre setmanes. Per
la realització d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris alternatius per vianants.
La planificació aquí detallada respon a l’organització de l’obra recollida en l’annex número 10 del present projecte.
L’obra es pot plantejar per activitats successives o per solapament d’activitats en les diferents zones de l’obra,
únicament condicionada a l’espai, l’organització del contractista i els equips que aporti a l’obra.
Per últim, cal comentar que s’estan redactant dos projectes addicionals relacionats amb la substitució d’escales
mecàniques, un al mateix barri (Ciutat meridiana) i un altre al barri del Carmel. Es possible que des de l’Ajuntament
de Barcelona es realitzi una licitació conjunta d’aquests tres projectes. A continuació s’adjunta un pla de treballs de

Una vegada col·locada l’escala E14 sobre l’estructura es procedirà a la realització dels treballs d’instal·lacions,
acabats i finalment posta en funcionament de l’escala, aquests treballs tindran una durada de quatre

les obres de l’àmbit del present projecte (termini 5 mesos), i un segon pla de treballs que inclou el supòsit de que els
dos projectes d’escales mecàniques del barri de Ciutat Meridiana s’executin de forma simultània (6,5 mesos).

setmanes. Per la realització d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris
alternatius per vianants.

Annex 19 – Planificació de les obres

1

SUBSTITUCIÓ ESCALES MECÀNIQUES AL CARRER RASOS DE PEGUERA, ZONA MERCAT, BARRI DE CIUTAT MERIDIANA
(TERMINI 5 MESOS)
Id

Nombre de tarea
1

Duración

SUBSTITUCIÓ ESCALES MECÀNIQUES AL CARRER RASOS 112 días
DE PEGUERA, ZONA MERCAT, BARRI DE CIUTAT
MERIDIANA

2

Fabricació escales (12 setmanes)

60 días

3

Gestió amb companyia d'escomesa elèctrica

67 días

4

Solicitud escomesa

0 días

5

Posada en servei nova escomesa

0 días

6

Retirada escomesa existent

0 días

7

FASE 1: Escala E14

32 días

8

FASE 1A: Treballs previs i desvinculació d’escala
mecànica a estructura – Afectació vianants

9

FASE 1B: Estacionament de grua en calçada, càrrega 1 día
d’escala mecànica existent i retirada – Afectació a
vianants i a vehicles (DIUMENGE)

10

FASE 1C: Treballs de condicionament d’estructura – 5 días
Afectació a vianants

11

FASE 1D: Estacionament de grua en calçada, càrrega 1 día
de nova escala mecànica i muntatge d’escala
mecànica sobre estructura - Afectació a vianants i a
vehicles (DIUMENGE)

12

FASE 1E: Treballs d’instal·lacions, acabats i prova de 20 días
funcionament d’escala mecànica – Afectació a
vianants

13

FASE 2: Escales E15

5 días

32 días

14

FASE 2A: Treballs previs i desvinculació d’escala
mecànica a estructura – Afectació vianants

15

FASE 2B: Estacionament de grua en calçada, càrrega 1 día
d’escala mecànica existent i retirada – Afectació a
vianants i a vehicles (DIUMENGE)

16

FASE 2C: Treballs de condicionament d’estructura – 5 días
Afectació a vianants

17

FASE 2D: Estacionament de grua en calçada, càrrega 1 día
de nova escala mecànica i muntatge d’escala
mecànica sobre estructura - Afectació a vianants i a
vehicles (DIUMENGE)

18

FASE 2E: Treballs d’instal·lacions, acabats i prova de 20 días
funcionament d’escala mecànica – Afectació a
vianants

5 días

19

Repassos i retirada d'obra

20

Legalització i posta en funcionament de la instal·lació 13 días

Proyecto: msproj11
Fecha: mar 22/03/22

M1
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5 días

Tarea

Resumen

Hito externo

Resumen inactivo

Informe de resumen manual

Sólo fin

División

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Tarea manual

Resumen manual

Fecha límite

Hito

Tareas externas

Hito inactivo

Sólo duración

Sólo el comienzo

Progreso

Página 1

SUBSTITUCIÓ ESCALES MECÀNIQUES AL CARRER RASOS DE PEGUERA, BARRI DE CIUTAT MERIDIANA - ZONA ESPORTIVA I ZONA MERCAT
(TERMINI 6,5 MESOS)
Id

Nombre de tarea
1

2

Duración

SUBSTITUCIÓ ESCALES MECÀNIQUES AL CARRER RASOS 151 días
DE PEGUERA, BARRI DE CIUTAT MERIDIANA

FABRICACIÓ ESCALES ZONA ESPORTIVA I ZONA
MERCAT
Fabricació escales (12 setmanes)

63 días

4

Gestió amb companyia d'escomesa elèctrica

70 días

5

Solicitud escomesa

0 días

6

Posada en servei noves escomeses

0 días

7

Retirada escomesa existent

0 días

9

ZONA ESPORTIVA

11

FASE 1B: Estacionament de grua en calçada,
1 día
càrrega d’escales mecàniques existents i retirada
– Afectació a vianants i a vehicles (DIUMENGE)
(Escales E16 i E17)

12

FASE 1A: Treballs previs i desvinculació d’escales 5 días
mecàniques a estructures – Afectació vianants
(Escala E18)

13

FASE 1B: Estacionament de grua en calçada,
1 día
càrrega d’escales mecàniques existents i retirada
– Afectació a vianants i a vehicles (DIUMENGE)
(Escala E18)

14

FASE 1C: Treballs de condicionament
5 días
d’estructures – Afectació a vianants (Escales E16 i
E17)

15

FASE 1D: Estacionament de grua en calçada,
1 día
càrrega de noves escales mecàniques i muntatge
d’escales mecàniques sobre estructures Afectació a vianants i a vehicles (DIUMENGE)
(Escales E16 i E17)

16

FASE 1C: Treballs de condicionament
5 días
d’estructures – Afectació a vianants (Escales E18)

17

FASE 1D: Estacionament de grua en calçada,
1 día
càrrega de noves escales mecàniques i muntatge
d’escales mecàniques sobre estructures Afectació a vianants i a vehicles (DIUMENGE)
(Escales E18)

18

FASE 1E: Treballs d’instal·lacions, acabats i prova 20 días
de funcionament d’escales mecàniques –
Afectació a vianants
Legalització i posta en funcionament de la
instal·lació (Escales E16, E17 i E18)
FASE 2: Escales E19, E20 i E21

22

FASE 2B: Estacionament de grua en calçada,
1 día
càrrega d’escales mecàniques existents i retirada
– Afectació a vianants i a vehicles (DIUMENGE)
(Escales E20 i E21)

23

FASE 2C: Treballs de condicionament
5 días
d’estructures – Afectació a vianants (Escales E20 i
E21)

24

FASE 2D: Estacionament de grua en calçada,
1 día
càrrega de noves escales mecàniques i muntatge
d’escales mecàniques sobre estructures Afectació a vianants i a vehicles (DIUMENGE)
(Escales E20 i E21)

25

FASE 2A: Treballs previs i desvinculació d’escales 5 días
mecàniques a estructures – Afectació vianants
(Escala E19)

26

FASE 2B: Estacionament de grua en calçada,
1 día
càrrega d’escales mecàniques existents i retirada
– Afectació a vianants i a vehicles (DIUMENGE)
(Escala E19)

27

FASE 2C: Treballs de condicionament
5 días
d’estructures – Afectació a vianants (Escala E19)

28

FASE 2D: Estacionament de grua en calçada,
1 día
càrrega de noves escales mecàniques i muntatge
d’escales mecàniques sobre estructures Afectació a vianants i a vehicles (DIUMENGE)
(Escala E19)

29

FASE 2E: Treballs d’instal·lacions, acabats i prova 20 días
de funcionament d’escales mecàniques –
Afectació a vianants

30

Repassos i retirada d'obra

5 días

31

Legalització i posta en funcionament de la
instal·lació (Escales E19, E20 i E21)

15 días
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57 días

FASE 1: Escala E14

32 días

34

FASE 1A: Treballs previs i desvinculació d’escala
mecànica a estructura – Afectació vianants

5 días

35

FASE 1B: Estacionament de grua en calçada,
càrrega d’escala mecànica existent i retirada –
Afectació a vianants i a vehicles (DIUMENGE)

1 día

36

FASE 1C: Treballs de condicionament d’estructura 5 días
– Afectació a vianants

37

FASE 1D: Estacionament de grua en calçada,
1 día
càrrega de nova escala mecànica i muntatge
d’escala mecànica sobre estructura - Afectació a
vianants i a vehicles (DIUMENGE)

38

FASE 1E: Treballs d’instal·lacions, acabats i prova 20 días
de funcionament d’escala mecànica – Afectació a
vianants

39

V

47 días

FASE 2A: Treballs previs i desvinculació d’escales 5 días
mecàniques a estructures – Afectació vianants
(Escales E20 i E21)

33

J
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21

32

X
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FASE 1A: Treballs previs i desvinculació d’escales 5 días
mecàniques a estructures – Afectació vianants
(Escala E16 i E17)

20
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FASE 1: Escales E16, E17 i E18

10

19

D
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3

8
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S

FASE 2: Escales E15

32 días

40

FASE 2A: Treballs previs i desvinculació d’escala
mecànica a estructura – Afectació vianants

5 días

41

FASE 2B: Estacionament de grua en calçada,
càrrega d’escala mecànica existent i retirada –
Afectació a vianants i a vehicles (DIUMENGE)

1 día

42

FASE 2C: Treballs de condicionament d’estructura 5 días
– Afectació a vianants

43

FASE 2D: Estacionament de grua en calçada,
1 día
càrrega de nova escala mecànica i muntatge
d’escala mecànica sobre estructura - Afectació a
vianants i a vehicles (DIUMENGE)

44

FASE 2E: Treballs d’instal·lacions, acabats i prova 20 días
de funcionament d’escala mecànica – Afectació a
vianants

45

Repassos i retirada d'obra

46

Legalització i posta en funcionament de la instal·lació13 días
Tarea

5 días

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo
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Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso
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ANNEX NÚM. 20 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.

Codi: PR.2021.0147

ANNEX 20 – JUSTIFICACIÓ DE PREUS
20.1.- Introducció
Seguint les indicacions de BIMSA, per a la realització del pressupost d’aquesta obra es parteix de
base de preus del BEDEC 2022. Per aquesta obra en concret, es marca com a paràmetres associats
al pressupost, aquells associats a “Urbanització”, àmbit “Barcelona” i amb un import PEM de fins a 0,4
M€ (obra civil de reduïdes dimensions). Tot i la base de preus definida, degut a la singularitat de
l’obra, les partides s’ajusten per tal d’adaptar-se a l’obra concreta a executar i a les unitats d’obra
específiques a realitzar, afegint o retirant materials, mà d’obra o maquinària segons ho requereixi la
partida. En el document de pressupost s’adjunten els diferents preus unitaris, quadre de preus així
com els amidaments per cada una de les partides d’obra, donant lloc al pressupost global de l’obra.
Aquests preus unitaris estan compostos, en general, de mà d’obra, maquinària i materials.
La justificació de preus adjunta mostra el descomposat de cada una de les partides d’obra recollides
en el pressupost de projecte. Com a primer apartat de la justificació de preus es detallen els costos
per hora dels diferents oficis i maquinària i els costos per unitat de material. A partir d’aquests imports
particulars, per a cada una de les unitats d’obra, en el descomposat de preus s’indiquen els oficis i
maquinaria que intervenen detallant a més el temps necessari per a executar la partida (concepte
rendiment); també s’indica la quantitat de materials que són necessaris. Tots aquests valors de
quantitat i temps, multiplicats pels preus unitaris de ma d’obra, maquinària i materials donen lloc al
cost directe de la partida. A aquest cost directe de la partida se li aplica un percentatge de despeses
indirectes que va associat a la tipologia i magnitud de l’obra, donat com a resultat el preu unitari
d’execució material de la partida (5% per a obres de BIMSA).
Aquesta justificació de preus no és estricte sent possible que en obra, depenent dels recursos i
característiques de cada contractista, puguin produir-se variacions. Aquest aspecte de variabilitat
segons el contractista fa que la justificació de preus no sigui un element estrictament contractual, sent
no obstant, l’element guia de partida per a la formació de preus contradictoris en fase d’obra.

Annex 20 – Justificació de preus
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PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
AVINGUDA RASOS DE PEGUERA-MERCAT, BARRI CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
AVINGUDA RASOS DE PEGUERA-MERCAT, BARRI CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

A01-FEP9

h

Ajudant pintor

27,50000

C111-0056

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

€

18,06000

€

A01-FEPB

h

Ajudant manyà

27,60000

C13A-00FQ

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

€

6,25000

€

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

27,45000

C13C-00LP

h

€

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

27,50000

C13C-00LQ

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

59,51000

€

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador

82,58000

€

€

A01-FEPJ

h

Ajudant jardiner

31,23000

C150-002X

h

€

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

46,45000

€

A0D-0007

h

Manobre

25,86000

C152-003B

€

h

Camió grua

53,03000

€

A0D-0009

h

Manobre per a seguretat i salut

25,86000

€

C15C-005Y

u

Transport de dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de càrrega, 13 CV de potència i 480
mm d'alçària de descàrrega

48,05000

€

A0E-000A

h

Manobre especialista

26,73000

€

C15E-0062

h

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic

29,14000

€

29,60000

€

A0F-000B

h

Oficial 1a Indeterminat

C15G-HM17

h

Grua autopropulsada de >100 t

240,35000

€

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

32,01000

€

C15I-00JX

h

€

h

Oficial 1a manyà

31,46000

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 12 m, sense operari

11,62000

€

A0F-000P
A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

32,01000

€

C15I-00JY

h

15,68000

€

h

Oficial 1a d'obra pública

30,97000

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m, sense operari

A0F-000S

€

h

Oficial 1a paleta

30,97000

C176-00FX

h

Formigonera de 165 l

2,03000

€

A0F-000T

€

h

Oficial 1a pintor

30,97000

C178-00GF

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

9,64000

€

A0F-000V

€

h

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

43,10000

C1R1-00CZ

m3

20,83000

€

Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

€

A0F-0011

C202-005P

h

Talladora amb disc de carborúndum

3,96000

€

C206-00DW

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,54000

€

C20K-00DP

h

Regle vibratori

5,14000

€

CRE0-00C0

h

Motoserra

3,70000

€

CRE2-00BZ

h

Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor

4,43000

€

CZ16-00EG

h

Màquina de raig d'aigua a pressió

4,23000

€
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B011-05ME

m3

Aigua

B03C-HH0A

m3

Sauló garbellat

B03L-05N7

t

Sorra de pedrera per a morters

B055-067M

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

B06E-1289

m3

B06E-12CD

1,75000

€

BDG0-1C2A

m

Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

0,31000

€

20,35000

€

BDG2-34UA

m

Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix

0,16000

€

BDG3-34IH

u

Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm
de diàmetre nominal

0,32000

€

19,80000

€

121,49000

€

Formigó HM-20/F / 20 / I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

75,81000

€

BDG3-34II

u

Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de
diàmetre nominal

0,48000

€

m3

Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

71,38000

€

BDG3-34IJ

u

Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal

0,26000

€

B06E-12D9

m3

Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

73,25000

€

BDH0-16J0

u

Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió,
amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna

289,35000

€

B07L-1PY6

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

41,38000

€

BG10-XX00

u

Subministra i instal·lació d'armari de maniobra d'escala mecànica estanc i amb ventilacions, de
1350x2550x320mm, en xapa d'acer inoxidable AISI 316 i tractament antigrafiti incorporat, amb tres
portes dobles (quadre de maniobra, comandament, protecció y control de les escales mecàniques /
quadre de telecomunicacions / serveis auxiliars), tancaments antivandàlics de triple acció,
homologat Ajuntament de Barcelona, il·luminació interior fixa i estanca IP54 (200 lux interiors) amb
sòcol i bancada de 300mm d'acer inoxidable amb ancoratge marí. Encastat al terra amb base de
formigó i connexió de conduccions associades. Tot segons condicions establertes en el Plec de
Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en
el moment de signatura del contracte).

3.007,10000

€

BG10-XX01

u

Armari d'escomesa de companyia elèctrica, de 1250x520x520mm, en xapa d'acer inoxidable AISI
304 pintada Ral 7021 i tractament antigrafiti incorporat, amb dues portes enfrontades amb mòdul
per a companyia i abonat, tancaments antivandàlics de triple acció, amb sòcol i bancada de
300mm d'acer inoxidable amb ancoratge marí. Inclou caixa de seccionament CS-400, caixa
general de protecció CGP 160A i mòdul TMF1 segons norma de companyia.

4.535,00000

€

BG11-XX00

u

Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment, incloent bancada
de 300mm alçada, segons requiriments normatius del departament d'IMI municipal.

798,07000

€

BG2Q-1KSX

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,67000

€

BG2Q-1KTC

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,80000

€

BG2Q-1KTE

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,22000

€

BG2Q-1KTF

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,51000

€

BG4L-XX00

u

Aparellatge interior per a armari de maniobra d'escala mecànica, incloent PLCs tant de la escala
com del telecomandament, el variador, el filtre elèctric, l'analitzador de xarxa i tots els relés,
contactors i proteccions necessaris per al bon funcionament de l'equip, amb indicació amb LED i
serigrafiat del nom del senyal al qual correspon de comunicació, equips i proteccions, analitzador
de xarxa elèctrica, variador de freqüència, filtre elèctric, borns de connexió pels diferents circuits,
petit material auxiliar per a assegurar ordre interior de l'armari, endoll a 230V de
transformador-separador en quadre de maniobra i 4 bases d'endolls al quadre de
telecomunicacions, SAI 600VA/360W, integració d'analitzador de xarxa, amb integració amb
sistema SCADA de l'Ajuntament de Barcelona. Incloent la totalitat de cablejats associats per a
connexionat entre quadre d'escomesa i armari i entre armari de maniobra i escala. Tot segons
condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de
l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el moment de signatura del contracte).

6.295,46000

€

B0AM-078K

kg

Filferro acer galvanitzat

2,19000

€

B0F1A-0760

u

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,23000

€

B0H1-0OL2

m2

Post de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruix

10,55000

€

B2RA-28U0

t

Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

51,26000

€

B2RA-28US

t

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,20000

€

B2RA-28V5

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

9,11000

€

4,25000

€

12,39000

€

B44Z-XX00

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en xapes de 8mm de gruix

B896-0P0H

kg

Pintura partícules metàl·liques

B8Z6-0P2D

kg

Imprimació antioxidant

17,76000

€

B9D0-XX00

m2

Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix

33,18000

€

BBB0-19MV

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 170 cm, per ésser
vist fins 50 m, per a seguretat i salut

219,85000

€

BBB4-19MI

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 170 cm, per ésser vista fins 50 m, per a seguretat i salut

286,85000

€

BBB7-19LZ

u

Senyal manual per a senyalista

13,87000

€

BBC7-0R8T

u

Con d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

33,84000

€

BBCE-0R97

u

Llumenera amb làmpada llampegant, amb energia de bateria recarregable, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

113,33000

€

BBCI-0R99

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

12,40000

€

BBL0-FFTL

m

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

15,99000

€

BBL1-0RMM

u

Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

36,77000

€

BBL1-0RMQ

u

Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

43,26000

€

BBL1-0RMS

u

Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

51,69000

€

BGW0-0950

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

5,65000

€

BBM4-XX00

m2

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat amb vinil segons
plànols de detall, amb tractament antigrafiti

464,53000

€

BGW0-0951

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster

5,65000

€

BHM2-XX00

u

€

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

180,54000

€

Columna tubular d'acer inoxidable, de 120 mm de diàmetre i 4,20 metres d'alçada, coronament
amb platina, amb base platina i porta, cartel·les inferiors reforçades, posta a terra mitjançant placa,
tractament antigrafiti i antienganxines en tot el seu fuste

961,84000

BDD1-XX00

BHW8-06IY

u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

45,62000

€
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ELEMENTS COMPOSTOS

u

u

u

u

u

Subministrament, instal·lació i muntatge complert d'escala mecànica reversible d'exterior,
reforçada i preparades per ambient marí, de 7 a 8 metres de desnivell, amb graons 100 cm
d'amplada i 400 mm de fondària, velocitat de desplaçament de 0,5 m/s, velocitat de transició de 0,2
m/s, velocitat d'espera de 0 m/s i capacitat per a 6000 persones/hora. Equip elèctric d'alimentació
trifàsica 400/230 V, amb neutre, f=50H. Amb balustrada de vidre temperat opac de 10mm de gruix,
geometria segons plànols de detall, amb redefinició geomètrica de l'escala, si s'escau, en base a
condicionants preexistents un cop desmuntada l'escala prèvia. Inclou passamans negres
termoplàstics, entrada de passamans d'acer inoxidable, raspalls entre sòcol de les escales i
graons, xapa interior de fossat inclinada per a facilitar el desguàs, safates de recull-escombraries
sota la placa de pintes, canalons de protecció de cadenes de graons d'acer galvanitzat, perfil sota
passamans, perfil de sòcol, i cobriment de sòcol d'acer inoxidable AISI 316 de 2 mm de gruix,
recobriment de l'estructura interior i exterior de l'escala amb pintura epoxi amb tractament
anticorrosiu, rodaments estancs, acabat d'esglaons, tapes de fossat amb frontisses i pissaderes
R11; detecció d'usuaris mitjançant radar o fotocèl·lules en cas de distància inferior a 5 metres
respecte altre escala o distància inferior a 1,50 metres respecte ubicació de tòtem de reversibilitat.
Fre auxiliar per a qualsevol desnivell, sensor de detecció de nivell d'aigua en fossat inferior,
microcontactes en sòcols en els embarcaments, seguretat d'elevació d'esglaons, seguretat de
trencament de cadena principal, trinquet mecànic en eix principal, sensor de nivell d'oli en el
reductor, cablejats, connexions, proves, tot segons normativa EN-115. Amb neteja, preparació i
condicionament previ de l'estructura de suport preexistent, suport de grua autopropulsada de gran
tonatge per al muntatge i la totalitat dels mitjans auxiliars necessaris, i segellat de les unions entre
escala i estructura existent. Tot segons condicions establertes en el Plec de Prescripcions
Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el moment de
signatura del contracte).

120.500,00000

Tòtem superior amb mòdul acústic i semafòric, amb mòdul de reversibilitat incorporat, amb
estructura d'acer inoxidable AISI 316 de 1450x120x120, fixat mecànicament al terra, incloent la
totalitat de cablejats necessaris entre l'element i l'armari de maniobra. Tot segons condicions
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de
Barcelona (document vigent en el moment de signatura del contracte).

3.301,79000

Tòtem inferior amb mòdul acústic i semafòric, amb estructura d'acer inoxidable AISI 316 de
1450x120x120, fixat mecànicament al terra, incloent la totalitat de cablejats necessaris entre
l'element i l'armari de maniobra. Tot segons condicions establertes en el Plec de Prescripcions
Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el moment de
signatura del contracte).

3.146,15000

Display per a embarcament, programable i integrat amb el sistema de telecomandament, format
per banderola led antivandàlica amb làmina antigrafiti i estanqueïtat IP65, fixat mecànicament a
columna, incloent la totalitat de cablejats necessaris entre l'element i l'armari de maniobra. Tot
segons condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de
l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el moment de signatura del contracte).

7.045,77000

Conjunt de dos càmeres de control d'escala, amb carcasa antivandàl·lica i amb làmina antigrafiti i
estanqueïtat IP65, fixat mecànicament a columna, incloent la totalitat de cablejats necessaris entre
l'element i l'armari de maniobra. Tot segons condicions establertes en el Plec de Prescripcions
Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el moment de
signatura del contracte).

2.735,30000

€

B07F-0LT4

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

91,41000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

1,000

/R x 26,73000

=

Subtotal:

26,73000
26,73000

26,73000

Maquinària
C176-00FX h

Formigonera de 165 l

0,700

/R x 2,03000

=

Subtotal:

1,42100
1,42100

1,42100

Materials
B055-067M t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250

x 121,49000

=

30,37250

B011-05ME m3

Aigua

0,200

x 1,75000

=

0,35000

B03L-05N7 t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

x 19,80000

=

32,27400

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

€

62,99650

62,99650

1,00 %

0,26730

COST DIRECTE

91,41480

COST EXECUCIÓ MATERIAL

91,41480

€
B07F-0LT8

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

87,52000

Unitats

€

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A
€

h

Manobre especialista

1,000

/R x 26,73000

=

Subtotal:

26,73000
26,73000

26,73000

Maquinària
C176-00FX h

Formigonera de 165 l

0,700

/R x 2,03000

=

Subtotal:

1,42100
1,42100

1,42100

Materials
B011-05ME m3

Aigua

0,200

x 1,75000

=

0,35000

B03L-05N7 t

Sorra de pedrera per a morters

1,740

x 19,80000

=

34,45200

B055-067M t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200

x 121,49000

=

24,29800

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

59,10000
1,00 %

59,10000
0,26730

COST DIRECTE

87,51830

COST EXECUCIÓ MATERIAL

87,51830
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PARTIDES D'OBRA

P-1

P2142-4RNX

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

Retirada de xapa metàl·lica de revestiment,
tasques de desmuntatge o eliminació de
rovellades, transport interior, càrrega
contenidor i transport a centre de reciclatge,
d'abocament inclòs.

per a
zones
sobre
cànon

Rend.: 1,000

18,92

€

h

Manobre

A0D-0007

h

Manobre

0,500

/R x 25,86000

=

12,93000

A0E-000A

h

Manobre especialista

0,500

/R x 26,73000

=

13,36500

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

0,500

/R x 25,86000

=

Subtotal:

Import

C15E-0062 h

12,93000
12,93000

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100

/R x 29,14000

Talladora amb disc de carborúndum

0,500

/R x 3,96000

=

1,98000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

C15E-0062 h

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100

/R x 29,14000

=

2,91400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,89400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19395

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

18,01795
0,90090

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P2146-XX00

m2

4,89400

Demolició de base de formigó, de 15 cm de gruix mig,
realitzat amb compressor, amb tall lateral de la base
de formigó mitjançant amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, transport interior de runes fins a
zona de càrrega i càrrega de runes sobre contenidor.

P-4

P21D8-R005

29,68

€

Preu

Parcial

Import

Manobre especialista

0,500

/R x 26,73000

=

Subtotal:

13,36500
13,36500

0,100

/R x 48,05000

=

13,36500

4,80500

C13C-00LP h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,050

/R x 59,51000

=

2,97550

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,250

/R x 18,06000

=

4,51500

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250

/R x 9,64000

=

2,41000

h

Subtotal:

14,70550

P2146-XX01

20.214,18

Preu

Parcial

h

Ajudant manyà

136,000

/R x 27,60000

=

3.753,60000

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

136,000

/R x 27,50000

=

3.740,00000

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

136,000

/R x 32,01000

=

4.353,36000

A0F-000P

h

Oficial 1a manyà

136,000

/R x 31,46000

=

4.278,56000

m2

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

28,27098
1,41355

12,000

/R x 240,35000

30,67

Parcial

€

Import

16.125,52000

P-5

P21DD-HBKX

u

€

Import

2.884,20000
2.884,20000

2.884,20000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

241,88280

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

19.251,60280
962,58014

Desmuntatge d'element de vigilància i/o control
associat a escala, col·locat en columna exterior,
accessoris, cablejats i elements de subjecció, de fins
a 6 m d'alçària, amb tapat amb massilla especial de
forats en columna, càrrega manual de l'element sobre
camió o contenidor, transport a magatzem municipal
o abocador, inclòs cànon d'abocament dels materials
excedents no aprofitables.

20.214,18294

Rend.: 1,000

Unitats
Preu

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

29,68452

Rend.: 1,000

Grua autopropulsada de >100 t

14,70550
0,20048

Retirada manual de paviment de llambordins
ceràmics, en àmbits de petites dimensions, amb
acopi provisional en obra per a posterior
recol·locació, transport interior i càrrega sobre
contenidor de materials no aprofitables.

16.125,52000

Subtotal:

1,50 %

Unitats
Ma d'obra

30,66945

Maquinària

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,91400
29,20900
1,46045

5,00 %

A01-FEPB

C15G-HM17 h

C111-0056

C178-00GF h

P-3

2,91400

Subtotal:
Transport de dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de
volum de càrrega, 13 CV de potència i 480 mm
d'alçària de descàrrega

2,91400

Rend.: 1,000

Maquinària
C15C-005Y u

26,29500

Ma d'obra

Ma d'obra
h

Desmuntatge complert, per a postertior substitució,
d'escala mecànica d'amplària dels graons de fins a
1200 mm, desnivell de 7 a 9 metres, amb mitjans
manuals i mecànics, amb suport de grua autoportant
de gran tonatge, segregació de residus segons
tipologia, càrrega manual de l'element sobre camió o
contenidor, transport a magatzem municipal o
abocador, inclòs cànon d'abocament dels materials
excedents no aprofitables. Incloent treballs
complementaris d'adequació i neteja associats a
estructura de suport existent.

Unitats
Unitats

A0E-000A

u

18,91885

Rend.: 1,000

=

Subtotal:

12,93000

C202-005P h

Subtotal:

26,29500

Maquinària

Maquinària

P-2

8

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0D-0007

Pàg.:

107,99

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

1,000

/R x 25,86000

=

25,86000

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

2,000

/R x 32,01000

=

64,02000

€

Import

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
AVINGUDA RASOS DE PEGUERA-MERCAT, BARRI CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

Subtotal:

89,88000

89,88000

Subtotal:

343,02000

343,02000

Maquinària
C15I-00JX

h

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12
m, sense operari

1,000

/R x 11,62000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,62000

11,62000

P21DE-XX00

u

Desmuntatge d'armari metàl·lic associat a escomesa
elèctrica de companyia, amb desconnexionat previ a
executar per part de companyia, amb mitjans
manuals,
incloent
bancada
associada,
acondicionament de parament posterior, càrrega
manual de l'element sobre camió o contenidor,
transport a magatzem municipal o abocador, inclòs
cànon d'abocament dels materials excedents no
aprofitables.

C13C-00LP h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

1,000

/R x 59,51000

=

59,51000

C111-0056

Compressor amb dos martells pneumàtics

2,000

/R x 18,06000

=

36,12000

h

Subtotal:

11,62000

1,50 %

1,34820

5,00 %

102,84820
5,14241

COST EXECUCIÓ MATERIAL

402,62

€

P-8

P21Q2-XX00

u

95,63000

1,50 %

5,14530

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

443,79530
22,18977

COST EXECUCIÓ MATERIAL

107,99061

Rend.: 1,000

95,63000

DESPESES AUXILIARS

Retirada de paperera ancorada al terra amb acopi
provisional en obra per a posterior recol·locació.

465,98507

Rend.: 1,000

5,70

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

0,150

/R x 26,73000

=

Subtotal:

4,00950
4,00950

4,00950

Maquinària
Unitats

Preu

Parcial

C111-0056

Import

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,075

/R x 18,06000

Ma d'obra

=

Subtotal:

1,35450
1,35450

1,35450

A0E-000A

h

Manobre especialista

2,000

/R x 26,73000

=

53,46000

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

3,000

/R x 27,45000

=

82,35000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06014

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

3,000

/R x 32,01000

=

96,03000

A0D-0007

h

Manobre

2,000

/R x 25,86000

=

51,72000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

5,42414
0,27121

Subtotal:

283,56000

C13C-00LP h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

1,000

/R x 59,51000

=

59,51000

C111-0056

Compressor amb dos martells pneumàtics

2,000

/R x 18,06000

=

36,12000

h

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

95,63000

P-9

P21Z2-XX00

m

Tall de xapa metàl·lica de revestiment, executat amb
disc manual

5,69535

Rend.: 1,000

17,96

Unitats
95,63000

1,50 %

4,25340

5,00 %

383,44340
19,17217

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL

283,56000

Maquinària

Preu

Parcial

P21DE-XX02

u

Desmuntatge d'armari metàl·lic associat a control
d'escala, amb desconnexionat previ, amb mitjans
manuals,
incloent
bancada
associada,
acondicionament de parament posterior, càrrega
manual de l'element sobre camió o contenidor,
transport a magatzem municipal o abocador, inclòs
cànon d'abocament dels materials excedents no
aprofitables.

A0E-000A

h

Manobre especialista

0,550

/R x 26,73000

=

Subtotal:

465,99

14,70150
14,70150

C202-005P h

Talladora amb disc de carborúndum

0,550

/R x 3,96000

=

Preu

Parcial

€

Import

P-10

P221E-XX00

Ma d'obra
A0E-000A

h

Manobre especialista

2,000

/R x 26,73000

=

53,46000

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

4,000

/R x 27,45000

=

109,80000

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

4,000

/R x 32,01000

=

128,04000

A0D-0007

h

Manobre

2,000

/R x 25,86000

=

51,72000

14,70150

2,17800
2,17800

m3

1,50 %

0,22052

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

17,10002
0,85500

Excavació de rases en presència de serveis, incloent
part proporcional de roca, realitzada mitjans manuals,
retroexcavadora i retroexcavadora amb martell
trencador per a zones de roca, amb transport interior
de terres i càrrega sobre contenidor.

17,95502

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

2,17800

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Import

Maquinària

402,61557

Rend.: 1,000

€

Ma d'obra

Subtotal:
P-7

10

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

P-6

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

25,24

Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

A0D-0007

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Manobre

0,150

/R x 25,86000

=

3,87900
3,87900

3,87900

Maquinària
C13C-00LQ h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,100

/R x 82,58000

=

8,25800

C13C-00LP h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,150

/R x 59,51000

=

8,92650

C15E-0062 h

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100

/R x 29,14000

=

2,91400

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

20,09850

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 90% PM

P-13

P2R5-XX00

m3

20,09850
0,05819

5,00 %

24,03569
1,20178

Rend.: 1,000

5,30
Preu

Parcial

A0E-000A

h

Manobre especialista

0,100

/R x 26,73000

=

2,67300

A0D-0007

h

Manobre

0,065

/R x 25,86000

=

1,68090

Subtotal:

C1R1-00CZ m3

m3

P2RA-XX00

m3

/R x 6,25000

=

0,62500
0,62500

0,62500

1,50 %

0,06531

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

5,04421
0,25221

47,15

Preu

Parcial

Manobre especialista

0,400

/R x 26,73000

=

Subtotal:

B2RA-28US t

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,200

/R x 29,14000

=

C13A-00FQ h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,200

/R x 6,25000

=

1,25000

C13C-00LP h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,060

/R x 59,51000

=

3,57060

Subtotal:

Import

10,69200

P-15

P2RA-XX01

m3

1,150

x 20,35000
Subtotal:

/R x 20,83000

=

23,40250
23,40250

=

Import

20,83000
20,83000

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

20,83000
20,83000
1,04150

5,00 %

21,87150

Rend.: 1,000

27,51

Preu

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000

x 26,20000

Parcial
=

€

Import

26,20000

26,20000

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,40250

27,51000

Rend.: 1,000

9,57

Preu

Parcial

Materials
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000

x 9,11000

26,20000
26,20000
1,31000

5,00 %

Unitats
10,64860

B2RA-28V5 m3
Sauló garbellat

1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B03C-HH0A m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,82800

10,64860

Parcial

Subtotal:

Maquinària
C15E-0062 h

Preu

€

€

10,69200
10,69200

21,87

Unitats

5,29642

Rend.: 1,000

Unitats
h

Rend.: 1,000

Materials

Ma d'obra
A0E-000A

Transport de terres i/o residus inerts o no especials
procedents d'enderrocs o excavació, a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9
m3 de capacitat

47,14865

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,35390

DESPESES AUXILIARS

Rebliment i piconatge de rasa amb sauló garbellat, en
tongades de fins a 25 cm de gruix, utilitzant picó
vibrant i transport interior mecànic

44,90348
2,24517

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

P-14

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P2255-XX00

5,00 %

Subtotal:

Import

4,35390

Subtotal:

P-12

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

Maquinària
0,100

0,16038

25,23747

Unitats

Safata vibrant amb placa de 60 cm

1,50 %

Maquinària

Ma d'obra

C13A-00FQ h

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P2241-XX00

12

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-11

Pàg.:

=

9,11000

€

Import

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
AVINGUDA RASOS DE PEGUERA-MERCAT, BARRI CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
AVINGUDA RASOS DE PEGUERA-MERCAT, BARRI CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,11000

9,11000
9,11000
0,45550

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P312-XX00

m3

Rebliment de rases amb formigó HM-20/F/20/I, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb transport interior mecànic

Rend.: 1,000

116,64

Preu

Parcial

€

P-18

P4T1-XX00

m2

Import

Ma d'obra
h

Manobre

0,500

/R x 25,86000

=

Subtotal:

12,93000
12,93000

12,93000

Maquinària
C15E-0062 h

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,500

/R x 29,14000

=

Subtotal:

14,57000

1,50 %

1,10985

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

333,63985
16,68199

Neteja de xapa metàl·lica per a extreure òxid, brutícia
i pintades, realitzat amb hidra netejadora, amb
regulador de pressió entre 30 i 300W i regulació de
temperatura entre 0 i 95 graus, amb amplicació de
50% aigua i 50% vapor i utilització de productes
biodegradables. Incloent mitjans auxiliars necessaris i
neteja general de l'espai.

350,32184

Rend.: 1,000

12,72

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

14,57000

A0E-000A

h

Manobre especialista

0,200

/R x 26,73000

=

5,34600

A0F-000B

h

Oficial 1a Indeterminat

0,200

/R x 29,60000

=

5,92000

Subtotal:

14,57000

11,26600

11,26600

Maquinària

Materials
B06E-1289

m3

Formigó HM-20/F / 20 / I de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100

x 75,81000

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

83,39100

m2

Màquina de raig d'aigua a pressió

Planxa d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, de 8
mm de gruix, retallada segons dimensions
específiques requerides en obra i soldada a
estructura preexistent, incloent la neteja i preparació
prèvia de la zona a soldar i col·locació d'elements de
reforç estructural posteriors.

83,39100

1,50 %

0,19395

5,00 %

111,08495
5,55425

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P44D-XX00

CZ16-00EG h

83,39100

0,200

/R x 4,23000

=

Subtotal:
Subtotal:

P-17

14

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,56550

Unitats
A0D-0007

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-16

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

350,32

0,84600

P-19

P892-XX00

m2

Neteja i repintat de planxa d'acer, amb pintura de
partícules metàl·liques, una capa d'imprimació
antioxidant i dues capes d'acabat

12,71760

Rend.: 1,000

Unitats

€

0,84600
12,11200
0,60560

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

116,63920

Rend.: 1,000

0,84600

41,03

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

A0F-000V

h

Oficial 1a pintor

0,300

/R x 30,97000

=

9,29100

A01-FEP9

h

Ajudant pintor

0,300

/R x 27,50000

=

8,25000

Subtotal:

Import

17,54100

17,54100

Materials

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

0,500

/R x 25,86000

=

12,93000

B8Z6-0P2D kg

Imprimació antioxidant

0,500

x 17,76000

=

8,88000

B896-0P0H kg

Pintura partícules metàl·liques

1,000

x 12,39000

=

12,39000

A0F-000B

h

Oficial 1a Indeterminat

1,000

/R x 29,60000

=

29,60000

A0F-000P

h

Oficial 1a manyà

1,000

/R x 31,46000

=

31,46000

Subtotal:

73,99000

Subtotal:
73,99000

Maquinària
C206-00DW h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

1,000

/R x 3,54000

=

Subtotal:

3,54000
3,54000

3,54000

21,27000

21,27000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26312

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

39,07412
1,95371

COST EXECUCIÓ MATERIAL

41,02782

Materials
B44Z-XX00 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en xapes de
8mm de gruix

60,000

x 4,25000
Subtotal:

=

P-20

255,00000
255,00000

P931-XX00

255,00000

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

114,04

Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A0D-0007

h

Manobre

0,500

/R x 25,86000

=

12,93000

A0E-000A

h

Manobre especialista

0,200

/R x 26,73000

=

5,34600

A0F-000S

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200

/R x 30,97000

=

6,19400
24,47000

Subtotal:

C15E-0062 h

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,200

/R x 29,14000

C20K-00DP h

Regle vibratori

0,200

/R x 5,14000

=

5,82800

=

1,02800

Subtotal:

B9D0-XX00 m2

Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20
cm i 8 cm de gruix

1,020

x 33,18000

=

33,84360

B07F-0LT4

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,055

x 91,41480

=

5,02781

24,47000
m3

Subtotal:

6,85600

6,85600

Materials
B06E-12D9 m3

Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050

x 73,25000

=

76,91250

76,91250
1,50 %

0,36705

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

108,60555
5,43028

Neteja de llambordí ceràmic acopiat en obra, amb
recol·locació seguint l'especejament origianal,
col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6

114,03583

Rend.: 1,000

66,93

Preu

P-23

PB91-XX00

m2

Parcial

A0D-0007

h

Manobre

0,800

/R x 25,86000

=

20,68800

h

Oficial 1a d'obra pública

1,200

/R x 30,97000

=

37,16400

Subtotal:

57,85200

0,055

x 91,41480

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

83,42991
4,17150
87,60141

Rend.: 1,000

517,31

Preu

Parcial

€

A0F-000B

h

Oficial 1a Indeterminat

0,500

/R x 29,60000

=

14,80000

A0D-0007

h

Manobre

0,500

/R x 25,86000

=

12,93000

Import

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini
anoditzat, amb acabat amb vinil segons plànols de
detall, amb tractament antigrafiti

27,73000

1,000

x 464,53000

=

Subtotal:
57,85200

5,02781

Subministrament i col·locació de paviment de
llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i
8 cm de gruix, de característiques similars a les
actuals, amb col·locació seguint l'especejament
origianal, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6

5,02781

1,50 %

0,86778

5,00 %

63,74759
3,18738

P-24

PBB2-XX00

87,60

u

Unitats

Preu

Parcial

A0F-000S

h

Oficial 1a d'obra pública

1,000

/R x 30,97000

=

30,97000

A0D-0007

h

Manobre

0,500

/R x 25,86000

=

12,93000

Import

464,53000

1,50 %

0,41595

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

492,67595
24,63380

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

517,30975

Rend.: 1,000

19,55

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0D-0009

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100

/R x 25,86000

=

2,58600
2,58600

2,58600

Materials
BBL0-FFTL m

Ma d'obra

27,73000

464,53000

464,53000

Subtotal:
€

Import

DESPESES AUXILIARS

Unitats

66,93497

Rend.: 1,000

€

Materials

5,02781

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P9D1-XX00

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

P-22

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini
anoditzat, amb acabat amb vinil segons plànols de
detall, amb tractament antigrafiti, fixat al suport

Materials
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,65850

Ma d'obra

BBM4-XX00 m2

m3

1,50 %

Unitats

Ma d'obra
A0F-000S

38,87141

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:
Unitats

43,90000

76,91250

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B07F-0LT4

38,87141

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

m2

43,90000

Materials

Maquinària

P9D1-6FKR

16

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-21

Pàg.:

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000

x 15,99000

Subtotal:

=

15,99000

15,99000

15,99000

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
AVINGUDA RASOS DE PEGUERA-MERCAT, BARRI CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA

PBB8-XX00

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03879

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

18,61479
0,93074

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 170 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

573,17

P-28

Preu

Parcial

36,77000

18

PBBJ-XX01

u

36,77000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,25860

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

62,88860
3,14443

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

66,03303

Rend.: 1,000

Unitats

Import

72,85

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A0D-0009

h

Manobre per a seguretat i salut

1,500

/R x 25,86000

=

Subtotal:

A0D-0009

38,79000
38,79000

h

Manobre per a seguretat i salut

1,000

/R x 25,86000

=

Subtotal:

38,79000

25,86000
25,86000

25,86000

Materials

Materials
BBB0-19MV u

BBB4-19MI u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 170 cm, per ésser vist fins
50 m, per a seguretat i salut

1,000

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 170 cm, per ésser vista
fins 50 m, per a seguretat i salut

1,000

x 219,85000

=

x 286,85000

=

u

506,70000
1,00 %

0,38790

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

545,87790
27,29390

Rend.: 1,000
Unitats

573,17180
14,56
Preu

Parcial

€
Import

Materials
BBB7-19LZ u

Senyal manual per a senyalista

1,000

x 13,87000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

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

13,87000

h

Manobre per a seguretat i salut

Parcial

/R x 25,86000

=

Materials
Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

A0D-0009

1,000

x 36,77000

=

36,77000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

69,37860
3,46893

Rend.: 1,000

81,70

Preu

Parcial

h

Manobre per a seguretat i salut

1,000

/R x 25,86000

=

Subtotal:

€

Import

25,86000
25,86000

Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000

x 51,69000

=

Subtotal:

25,86000

51,69000
51,69000

PBC5-XX00

u

51,69000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,25860

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

77,80860
3,89043

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària

Rend.: 1,000
Unitats

81,69903
36,22
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0D-0009

25,86000

72,84753

Materials

25,86000
25,86000

43,26000
0,25860

Unitats

€

Import

43,26000

Ma d'obra

P-30
Preu

43,26000

1,00 %

13,87000

66,03

Subtotal:
BBL1-0RMM u

=

DESPESES AUXILIARS

Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

14,56350

Rend.: 1,000

1,000

u

13,87000
0,69350

5,00 %

Unitats

PBBJ-XX02

BBL1-0RMS u

Ma d'obra
A0D-0009

P-29

13,87000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PBBJ-XX00

x 43,26000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

506,70000

DESPESES AUXILIARS

Senyal manual per a senyalista

Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per 1,000
a 2 usos, per a seguretat i salut

286,85000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PBBC-XX00

BBL1-0RMQ u

219,85000

Subtotal:

Subtotal:

P-27

Subtotal:

19,54553

Rend.: 1,000

Unitats

P-26

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-25

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Manobre per a seguretat i salut

0,025

/R x 25,86000

=

Subtotal:

0,64650
0,64650

Materials
BBC7-0R8T u

Con d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000

x 33,84000

=

33,84000

0,64650

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

33,84000

0,00647
34,49297
1,72465

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de
bateria recarregable i amb el desmuntatge inclòs

33,84000

1,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

PBCA-XX00

36,21761

Rend.: 1,000
Unitats

123,11
Preu

Parcial

h

Manobre per a seguretat i salut

0,150

/R x 25,86000

=

Subtotal:

P-34

PBCD-XX00

BBCE-0R97 u

Llumenera amb làmpada llampegant, amb energia de
bateria recarregable, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

1,000

Import

=

Subtotal:

h

3,87900

113,33000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

117,24779
5,86239
123,11018

Rend.: 1,000

27,42

h

Manobre per a seguretat i salut

1,000

/R x 25,86000

Parcial
=

Subtotal:

Import

A0D-0009

PBCD-MUNT

m

25,86000

1,00 %

0,25860

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

26,11860
1,30593

Muntatge i desmuntatge (sense subministrament de
material) de desviaments de trànsit associat a tall
puntual de carrer, a executar en jornada festiva,
incloent els treballs associats al desviament de les
línies de bus afectades, segons indicacions del
Comité d'Obres i Guardia Urbana

27,42453

Rend.: 1,000

877,58

€

Unitats
h

Manobre per a seguretat i salut

Preu

Parcial

h

Manobre per a seguretat i salut

0,060

/R x 25,86000

=

Preu

Parcial

Import

32,000

/R x 25,86000
Subtotal:

=

827,52000
827,52000

827,52000

€
Import

1,55160
1,55160

BBCI-0R99 m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400

x 12,40000

=

1,55160

4,96000
4,96000

4,96000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,01552

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

6,52712
0,32636

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-35

PDG2-XX00

m

Tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, col·locat en
canalització de serveis o fixació en estructura
d'escala, fil guia, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

6,85347

Rend.: 1,000

7,31

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
h

Manobre

0,100

/R x 25,86000

=

Subtotal:

2,58600
2,58600

2,58600

Materials
BG2Q-1KSX m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa 1,050
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

x 3,67000

=

3,85350

BDG2-34UA m

Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020

x 0,16000

=

0,16320

BDG3-34IH u

Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm
de diàmetre nominal

1,010

x 0,32000

=

0,32320

Subtotal:

Ma d'obra
A0D-0009

6,85

Materials

A0D-0007

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-33

Rend.: 1,000
Unitats

25,86000
25,86000

877,58496

Ma d'obra

€

Ma d'obra
A0D-0009

835,79520
41,78976

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

113,33000
0,03879

Preu

5,00 %

Subtotal:

1,00 %

Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

Hora d'operari, en jornada festiva, associada al
control del trànsit en actuacions de tall puntual de
carrer per implantació de grua de grans dimensions

m

113,33000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PBCD-HORA

8,27520

3,87900
3,87900

x 113,33000

1,00 %

€

Materials

P-32

20

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A0D-0009

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-31

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

4,33990

4,33990

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03879

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

6,96469
0,34823

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,31292
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA

P-36

PDG2-XX01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

22

PARTIDES D'OBRA

m

Tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, col·locat en
canalització de serveis o fixació en estructura
d'escala, fil guia, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000

5,10

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03879

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

5,99059
0,29953

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,29012

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

0,100

/R x 25,86000

=

Subtotal:

P-38

2,58600
2,58600

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa 1,050
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

x 1,51000

u

Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de
diàmetre nominal

1,010

x 0,48000

=

0,48480

BDG2-34UA m

Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020

x 0,16000

=

0,16320

BDG3-34II

=

m

1,58550

h

BDG0-1C2A m

2,23350

Ajudant muntador

0,100

0,03879

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4,85829
0,24291
5,10120

Rend.: 1,000

Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

2,23350

1,50 %

Manobre

Parcial

/R x 27,50000

=

€

Import

2,75000
2,75000

1,020

x 0,31000

=

Subtotal:

2,75000

6,29

0,31620
0,31620

0,31620

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04125

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3,10745
0,15537

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-39

PDH0-XX00

u

€

Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses
sèptiques de clavegueram amb introducció manual
de mànega amb aigua a pressió, amb aparell
pneumàtic vibrador incorporat des de compressor
situat en camió cisterna

3,26282

Rend.: 1,000

Unitats

303,82

Preu

Parcial

€

Import

Materials
Preu

Parcial

BDH0-16J0 u

Import

Ma d'obra
h

Preu

Subtotal:

Unitats
A0D-0007

3,26

Unitats
A01-FEPH

DESPESES AUXILIARS

Tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, col·locat en
canalització de serveis o fixació en estructura
d'escala, fil guia, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000

Ma d'obra

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PDG2-XX02

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Materials

Subtotal:

P-37

m

2,58600

Materials
BG2Q-1KTF m

PDG5-XX00

0,100

/R x 25,86000

=

Subtotal:

2,58600
2,58600

Neteja i desembussada de clavegueram amb
introducció manual de mànega amb aigua a pressió,
amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de
compressor situat en camió cisterna

1,000

x 289,35000

=

Subtotal:

2,58600

289,35000

289,35000

289,35000

Materials
BDG3-34IJ

u

BG2Q-1KTC m

BDG2-34UA m

Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal

1,010

x 0,26000

=

0,26260

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa 1,050
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

x 2,80000

=

2,94000

Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

x 0,16000

1,020

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-40

=

289,35000
14,46750

5,00 %

PDK1-XX00

u

0,16320

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter, inscripció segons servei

303,81750

Rend.: 1,000

Unitats

250,36

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Subtotal:

3,36580

3,36580

A0F-000S

h

Oficial 1a d'obra pública

1,000

/R x 30,97000

=

30,97000

A0D-0007

h

Manobre

1,000

/R x 25,86000

=

25,86000

Subtotal:

56,83000

Materials
B07L-1PY6 t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0053
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x 41,38000

=

0,21931

56,83000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

23

PARTIDES D'OBRA

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000

x 180,54000

=

Subtotal:

180,54000

180,75931

u

180,75931

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,85245

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

238,44176
11,92209

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PDK1-XX01

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter, inscripció segons servei

P-43

PDK2-XX00

Rend.: 1,000

345,15

Preu

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

1,000

/R x 30,97000

=

30,97000

A0D-0007

h

Manobre

1,000

/R x 25,86000

=

25,86000

€

Subtotal:

B07L-1PY6 t

56,83000

1,500

x 180,54000

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0053
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x 41,38000

=

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

74,18987
3,70949

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

77,89937

Rend.: 1,000

267,61

Connexió de nova canalització a pericó de registre
existent

A0D-0007

h

Manobre

4,000

/R x 25,86000

=

103,44000

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

4,000

/R x 30,97000

=

123,88000

56,83000

227,32000

B011-05ME m3

Aigua

0,002

x 1,75000

=

0,00350

B055-067M t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042

x 121,49000

=

0,51026

B0F1A-0760 u

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

72,5025

x 0,23000

=

16,67558

B07F-0LT8

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0794

x 87,51830

=

6,94895

m3

271,02931

227,32000

0,85245

5,00 %

328,71176
16,43559

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

3,40980

345,14735

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

254,86809
12,74340

Rend.: 1,000
Unitats

77,90
Preu

Parcial

A0D-0007

h

Manobre

1,250

/R x 25,86000

=

32,32500

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

1,250

/R x 30,97000

=

38,71250

Subtotal:

Import

Subtotal:

71,03750

24,13829

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P-44

PDK2-XX01

u

71,03750

Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x60,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

B0F1A-0760 u

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

5,000

x 0,23000

=

1,15000

B011-05ME m3

Aigua

0,0005

x 1,75000

=

0,00088

B055-067M t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0005

x 121,49000

=

0,06075

B07F-0LT8

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,010

x 87,51830

=

0,87518

2,08681

24,13829

267,61149

Rend.: 1,000

Unitats

Materials

Subtotal:

Import

1,50 %

Ma d'obra

m3

Parcial

Subtotal:

0,21931
271,02931

Preu

€

Materials

270,81000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

1,06556

Ma d'obra

Materials
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,50 %

Unitats

A0F-000S

BDD1-XX00 u

u

250,36385

Unitats

PDK2-CON1

24

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

P-42

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

BDD1-XX00 u

P-41

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

282,76

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

4,200

/R x 25,86000

=

108,61200

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

4,200

/R x 30,97000

=

130,07400

Subtotal:

238,68600

Materials
B055-067M t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,005

x 121,49000

=

0,60745

B0F1A-0760 u

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

82,505

x 0,23000

=

18,97615

B011-05ME m3

Aigua

0,0022

x 1,75000

=

0,00385

2,08681

238,68600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA

B07F-0LT8

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,085

x 87,51830

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

condicions establertes en el Plec de Prescripcions
Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de
Barcelona (document vigent en el moment de
signatura del contracte).

7,43906

27,02651

27,02651

1,50 %

3,58029

5,00 %

269,29280
13,46464

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

Aparellatge interior per a armari de maniobra d'escala
mecànica, incloent PLCs tant de la escala com del
telecomandament, el variador, el filtre elèctric,
l'analitzador de xarxa elèctrica trifàsica amb neutre i
tots els relés, contactors i proteccions necessaris per
al bon funcionament de l'equip, amb indicació amb
LED i serigrafiat del nom del senyal al qual correspon
de comunicació, equips i proteccions, analitzador de
xarxa elèctrica, variador de freqüència, filtre elèctric,
borns de connexió pels diferents circuits, petit
material auxiliar per a assegurar ordre interior de
l'armari, endoll a 230V de transformador-separador
en quadre de maniobra i 4 bases d'endolls al quadre
de telecomunicacions, SAI 600VA/360W, integració
d'analitzador de xarxa, amb integració amb sistema
SCADA de l'Ajuntament de Barcelona. Incloent la
totalitat de cablejats elèctrics associats per a
connexionat entre quadre d'escomesa i armari i entre
armari de maniobra i escala i cablejats de
comunicació necessaris entre router IMI / mòdul 4G /
fins armari de maniobra. Tot segons condicions
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques
d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona
(document vigent en el moment de signatura del
contracte).

Rend.: 1,000

7.609,16100

7.609,16

PG10-XX00

u

€

Subministra i instal·lació d'armari d'escomesa de
companyia elèctrica, de 1250x520x520mm, en xapa
d'acer inoxidable AISI 304 pintada Ral 7021 i
tractament antigrafiti incorporat, amb dues portes
enfrontades amb mòdul per a companyia i abonat,
tancaments antivandàlics de triple acció, amb sòcol i
bancada de 300mm d'acer inoxidable amb ancoratge
marí, posta a terra. Inclou caixa de seccionament
CS-400, caixa general de protecció CGP 160A i
mòdul TMF1 segons norma de companyia. Encastat
al terra amb base de formigó i connexió de
conduccions associades, segons norma companyia.

Rend.: 1,000

5.084,53

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

5,000

/R x 32,01000

=

160,05000

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

5,000

/R x 27,45000

=

137,25000

Subtotal:

297,30000

297,30000

Materials

Unitats

Preu

Parcial

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

16,000

/R x 27,45000

=

439,20000

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

16,000

/R x 32,01000

=

512,16000

Subtotal:

BG10-XX01 u

Armari d'escomesa de companyia elèctrica, de
1,000
1250x520x520mm, en xapa d'acer inoxidable AISI
304 pintada Ral 7021 i tractament antigrafiti
incorporat, amb dues portes enfrontades amb mòdul
per a companyia i abonat, tancaments antivandàlics
de triple acció, amb sòcol i bancada de 300mm d'acer
inoxidable amb ancoratge marí. Inclou caixa de
seccionament CS-400, caixa general de protecció
CGP 160A i mòdul TMF1 segons norma de
companyia.

x 4.535,00000 =

BGW0-0950 u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 1,000

x 5,65000

Import

951,36000

951,36000

1,000

x 6.295,46000 =

=

Subtotal:

Materials
Aparellatge interior per a armari de maniobra d'escala
mecànica, incloent PLCs tant de la escala com del
telecomandament, el variador, el filtre elèctric,
l'analitzador de xarxa i tots els relés, contactors i
proteccions necessaris per al bon funcionament de
l'equip, amb indicació amb LED i serigrafiat del nom
del senyal al qual correspon de comunicació, equips i
proteccions, analitzador de xarxa elèctrica, variador
de freqüència, filtre elèctric, borns de connexió pels
diferents circuits, petit material auxiliar per a
assegurar ordre interior de l'armari, endoll a 230V de
transformador-separador en quadre de maniobra i 4
bases d'endolls al quadre de telecomunicacions, SAI
600VA/360W, integració d'analitzador de xarxa, amb
integració amb sistema SCADA de l'Ajuntament de
Barcelona. Incloent la totalitat de cablejats associats
per a connexionat entre quadre d'escomesa i armari i
entre armari de maniobra i escala. Tot segons

6.295,46000
7.246,82000
362,34100

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

BG4L-XX00 u

6.295,46000

282,75744
P-46

PG06-XX00

26

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-45

Pàg.:

6.295,46000

PG10-XX01

u

5,65000
4.540,65000

4.540,65000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

4,45950

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4.842,40950
242,12048

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-47

4.535,00000

Subministra i instal·lació d'armari de maniobra
d'escala mecànica estanc i amb ventilacions, de
1350x2550x320mm, en xapa d'acer inoxidable AISI
316 i tractament antigrafiti incorporat, amb tres portes
dobles (quadre de maniobra, comandament,
protecció y control de les escales mecàniques /
quadre de telecomunicacions / serveis auxiliars),
tancaments antivandàlics de triple acció, homologat
Ajuntament de Barcelona, il·luminació interior fixa i
estanca IP54 (200 lux interiors) amb sòcol i bancada
de 300mm d'acer inoxidable amb ancoratge marí,

Rend.: 1,000

5.084,52998
3.480,23

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

BG11-XX00 u

Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa
fixa, muntat superficialment, incloent bancada de
300mm alçada, segons requiriments normatius del
departament d'IMI municipal.

1,000

x 798,07000

=

Subtotal:

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra

798,07000

803,72000

h

Ajudant electricista

5,000

/R x 27,45000

=

137,25000

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

5,000

/R x 32,01000

=

160,05000

Subtotal:

297,30000

P-49

PHM2-XX00

u

297,30000

Materials
BG10-XX00 u

BGW0-0950 u

Subministra i instal·lació d'armari de maniobra
d'escala mecànica estanc i amb ventilacions, de
1350x2550x320mm, en xapa d'acer inoxidable AISI
316 i tractament antigrafiti incorporat, amb tres portes
dobles (quadre de maniobra, comandament,
protecció y control de les escales mecàniques /
quadre de telecomunicacions / serveis auxiliars),
tancaments antivandàlics de triple acció, homologat
Ajuntament de Barcelona, il·luminació interior fixa i
estanca IP54 (200 lux interiors) amb sòcol i bancada
de 300mm d'acer inoxidable amb ancoratge marí.
Encastat al terra amb base de formigó i connexió de
conduccions associades. Tot segons condicions
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques
d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona
(document vigent en el moment de signatura del
contracte).

1,000

x 3.007,10000 =

3.007,10000

1,50 %

0,31217

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

824,84317
41,24216

Unitats

1.175,25

Preu

Parcial

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,530

/R x 32,01000

=

A0D-0007

h

Manobre

0,250

/R x 25,86000

=

6,46500

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,530

/R x 27,45000

=

14,54850

Subtotal:
C150-002X h
C152-003B h

€

Import

16,96530

37,97880

37,97880

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
Camió grua

0,530

/R x 46,45000

=

24,61850

0,530

/R x 53,03000

=

28,10590

Subtotal:

52,72440

52,72440

Materials

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 1,000

x 5,65000

=

5,65000
3.012,75000

1,50 %

4,45950

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3.314,50950
165,72548

Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa
fixa, muntat superficialment, incloent bancada de
300mm alçada, segons requiriments normatius del
departament d'IMI municipal. Encastat al terra amb
base de formigó i connexió de conduccions
associades.

866,09

Preu

Parcial

x 45,62000

=

45,62000

0,288

x 71,38000

=

20,55744

BHM2-XX00 u

Columna tubular d'acer inoxidable, de 120 mm de
diàmetre i 4,20 metres d'alçada, coronament amb
platina, amb base platina i porta, cartel·les inferiors
reforçades, posta a terra mitjançant placa, tractament
antigrafiti i antienganxines en tot el seu fuste

1,000

x 961,84000

=

961,84000

Subtotal:

h

Oficial 1a electricista

0,350

/R x 32,01000

=

11,20350

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,350

/R x 27,45000

=

9,60750

Subtotal:

20,81100

Materials
=

5,65000

20,81100

PL10-M101

u

1.028,01744

1.028,01744

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,56968

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1.119,29032
55,96452

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
P-50

A0F-000E

x 5,65000

1,000

Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€

Ma d'obra

1,000

Part proporcional d'accessoris per a columnes

B06E-12CD m3

3.480,23498

Rend.: 1,000

Unitats

BHW8-06IY u
3.012,75000

DESPESES AUXILIARS

Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

Rend.: 1,000

Maquinària

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BGW0-0951 u

Columna tubular d'acer inoxidable, de 120 mm de
diàmetre i 4,20 metres d'alçada, coronament amb
platina, amb base platina i porta, cartel·les inferiors
reforçades, posta a terra mitjançant placa, tractament
antigrafiti i antienganxines en tot el seu fuste,
col·locada sobre dau de formigó 60x60x80

866,08532

Ma d'obra

Subtotal:

u

803,72000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
A01-FEPD

PG11-XX00

28

PARTIDES D'OBRA

posta a terra. Encastat al terra amb base de formigó i
connexió de conduccions associades. Tot segons
condicions establertes en el Plec de Prescripcions
Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de
Barcelona (document vigent en el moment de
signatura del contracte).

P-48

Pàg.:

Subministrament, instal·lació i muntatge complert
d'escala mecànica reversible d'exterior, reforçada i
preparades per ambient marí, de 7 a 8 metres de
desnivell, amb graons 100 cm d'amplada i 400 mm de
fondària, velocitat de desplaçament de 0,5 m/s,
velocitat de transició de 0,2 m/s, velocitat d'espera de
0 m/s i capacitat per a 6000 persones/hora. Equip
elèctric d'alimentació trifàsica 400/230 V, amb neutre,
f=50H. Amb balustrada de vidre temperat opac de
10mm de gruix, geometria segons plànols de detall,

Rend.: 1,000

1.175,25484
155.422,41

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

29

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

30

PARTIDES D'OBRA

amb redefinició geomètrica de l'escala, si s'escau, en
base a condicionants preexistents un cop
desmuntada l'escala prèvia. Inclou passamans
negres termoplàstics, entrada de passamans d'acer
inoxidable, raspalls entre sòcol de les escales i
graons, xapa interior de fossat inclinada per a facilitar
el desguàs, safates de recull-escombraries sota la
placa de pintes, canalons de protecció de cadenes de
graons d'acer galvanitzat, perfil sota passamans,
perfil de sòcol, i cobriment de sòcol d'acer inoxidable
AISI 316 de 2 mm de gruix, recobriment de
l'estructura interior i exterior de l'escala amb pintura
epoxi amb tractament anticorrosiu, rodaments
estancs, acabat d'esglaons, tapes de fossat amb
frontisses i pissaderes R11; detecció d'usuaris
mitjançant radar o fotocèl·lules en cas de distància
inferior a 5 metres respecte altre escala o distància
inferior a 1,50 metres respecte ubicació de tòtem de
reversibilitat. Fre auxiliar per a qualsevol desnivell,
sensor de detecció de nivell d'aigua en fossat inferior,
microcontactes en sòcols en els embarcaments,
seguretat d'elevació d'esglaons, seguretat de
trencament de cadena principal, trinquet mecànic en
eix principal, sensor de nivell d'oli en el reductor,
cablejats, connexions, proves, tot segons normativa
EN-115. Amb neteja, preparació i condicionament
previ de l'estructura de suport preexistent, suport de
grua autopropulsada de gran tonatge per al muntatge
i la totalitat dels mitjans auxiliars necessaris, i segellat
de les unions entre escala i estructura existent. Tot
segons condicions establertes en el Plec de
Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de
l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el
moment de signatura del contracte).

graons, xapa interior de fossat inclinada per a facilitar
el desguàs, safates de recull-escombraries sota la
placa de pintes, canalons de protecció de cadenes de
graons d'acer galvanitzat, perfil sota passamans,
perfil de sòcol, i cobriment de sòcol d'acer inoxidable
AISI 316 de 2 mm de gruix, recobriment de
l'estructura interior i exterior de l'escala amb pintura
epoxi amb tractament anticorrosiu, rodaments
estancs, acabat d'esglaons, tapes de fossat amb
frontisses i pissaderes R11; detecció d'usuaris
mitjançant radar o fotocèl·lules en cas de distància
inferior a 5 metres respecte altre escala o distància
inferior a 1,50 metres respecte ubicació de tòtem de
reversibilitat. Fre auxiliar per a qualsevol desnivell,
sensor de detecció de nivell d'aigua en fossat inferior,
microcontactes en sòcols en els embarcaments,
seguretat d'elevació d'esglaons, seguretat de
trencament de cadena principal, trinquet mecànic en
eix principal, sensor de nivell d'oli en el reductor,
cablejats, connexions, proves, tot segons normativa
EN-115. Amb neteja, preparació i condicionament
previ de l'estructura de suport preexistent, suport de
grua autopropulsada de gran tonatge per al muntatge
i la totalitat dels mitjans auxiliars necessaris, i segellat
de les unions entre escala i estructura existent. Tot
segons condicions establertes en el Plec de
Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de
l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el
moment de signatura del contracte).
Subtotal:

120.500,00000

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

833,14000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

148.021,34000
7.401,06700

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A01-FEPH

h

Ajudant muntador

400,000

/R x 27,50000

=

11.000,00000

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

400,000

/R x 32,01000

=

12.804,00000

Subtotal:

23.804,00000

P-51

PL10-MAN1

mes

23.804,00000

Maquinària
C15G-HM17 h

Grua autopropulsada de >100 t

12,000

/R x 240,35000
Subtotal:

=

2.884,20000

Materials
BLL4-FG4S u

Subministrament, instal·lació i muntatge complert
1,000
d'escala mecànica reversible d'exterior, reforçada i
preparades per ambient marí, de 7 a 8 metres de
desnivell, amb graons 100 cm d'amplada i 400 mm de
fondària, velocitat de desplaçament de 0,5 m/s,
velocitat de transició de 0,2 m/s, velocitat d'espera de
0 m/s i capacitat per a 6000 persones/hora. Equip
elèctric d'alimentació trifàsica 400/230 V, amb neutre,
f=50H. Amb balustrada de vidre temperat opac de
10mm de gruix, geometria segons plànols de detall,
amb redefinició geomètrica de l'escala, si s'escau, en
base a condicionants preexistents un cop
desmuntada l'escala prèvia. Inclou passamans
negres termoplàstics, entrada de passamans d'acer
inoxidable, raspalls entre sòcol de les escales i

Manteniment preventiu i correctiu, amb sistema tot
risc, d'escala mecànica de fins a 10 metres de
desnivell, incloent escala, quadre i elements, segons
especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques
d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona i
Plec de Prescripcions Tècniques pel Manteniment de
les Escales Mecàniques situades a l'espai públic
durant el període de garantia.

x 120.500,000 = 120.500,00000

2.884,20000

155.422,40700

Rend.: 1,000

Unitats

2.884,20000

120.500,00000

1.034,76

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

16,000

/R x 32,01000

=

512,16000

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

16,000

/R x 27,50000

=

440,00000

Subtotal:

952,16000

952,16000

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

33,32560

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

985,48560
49,27428

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.034,75988

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
AVINGUDA RASOS DE PEGUERA-MERCAT, BARRI CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS
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PARTIDES D'OBRA

P-52

PL10-MAN2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

mes

Manteniment preventiu i correctiu, amb sistema tot
risc, dels sistemes de telecontrol (PLC, càmeres,
panells LED informatius, analitzador de xarxes,
dispositius sonors per a invidents...) i estructures
fixes associades a escala (bàculs de reversibilitat de
l’escala, pals per suportar de càmeres i panels...),
segons especificacions del Plec de Prescripcions
Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de
Barcelona i Plec de Prescripcions Tècniques pel
Manteniment de les Escales Mecàniques situades a
l'espai públic durant el període de garantia.

Rend.: 1,000

97,01

€

P-54

PP30-XX01

Parcial

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

1,500

/R x 27,50000

=

41,25000

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

1,500

/R x 32,01000

=

48,01500

Subtotal:

89,26500

Import

3,50 %

3,12428

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

92,38928
4,61946

Subministrament, instal·lació i muntatge de tòtem
inferior amb mòdul acústic i semafòric, amb
estructura d'acer inoxidable AISI 316 de
1450x120x120, fixat mecànicament al terra, incloent
la totalitat de cablejats necessaris entre l'element i
l'armari de maniobra. Tot segons condicions
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques
d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona
(document vigent en el moment de signatura del
contracte).

3.430,30

3.720,57

Preu

Parcial

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

4,000

/R x 27,50000

=

110,00000

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

4,000

/R x 32,01000

=

128,04000
238,04000

BP31-XX01 u

Tòtem superior amb mòdul acústic i semafòric, amb
mòdul de reversibilitat incorporat, amb estructura
d'acer inoxidable AISI 316 de 1450x120x120, fixat
mecànicament al terra, incloent la totalitat de
cablejats necessaris entre l'element i l'armari de
maniobra. Tot segons condicions establertes en el
Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales
Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document
vigent en el moment de signatura del contracte).

1,000

x 3.301,79000 =

Subtotal:

Preu

Parcial

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

2,000

/R x 32,01000

=

64,02000

h

Ajudant muntador

2,000

/R x 27,50000

=

55,00000

Subtotal:

119,02000

PP7E-XX00

u

119,02000

Materials
1,000

x 3.146,15000 =

Import

238,04000

3.301,79000

3.301,79000

3.146,15000

3.301,79000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

3,57060

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3.543,40060
177,17003

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
P-55

A01-FEPH

€

Materials

€

Ma d'obra

Tòtem inferior amb mòdul acústic i semafòric, amb
estructura d'acer inoxidable AISI 316 de
1450x120x120, fixat mecànicament al terra, incloent
la totalitat de cablejats necessaris entre l'element i
l'armari de maniobra. Tot segons condicions
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques
d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona
(document vigent en el moment de signatura del
contracte).

Rend.: 1,000

Ma d'obra

97,00874

Rend.: 1,000

Unitats

BP31-XX02 u

Subministrament, instal·lació i muntatge de tòtem
superior amb mòdul acústic i semafòric, amb mòdul
de reversibilitat incorporat, amb estructura d'acer
inoxidable AISI 316 de 1450x120x120, fixat
mecànicament al terra, incloent la totalitat de
cablejats necessaris entre l'element i l'armari de
maniobra. Tot segons condicions establertes en el
Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales
Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document
vigent en el moment de signatura del contracte).

Subtotal:
89,26500

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

u

Unitats
Preu

Ma d'obra

PP30-XX00

32

PARTIDES D'OBRA

Unitats

P-53

Pàg.:

Subministrament, instal·lació i muntatge de display
per a embarcament, programable i integrat amb el
sistema de telecomandament, format per banderola
led antivandàlica amb làmina antigrafiti i estanqueïtat
IP65, fixat mecànicament a columna, incloent la
totalitat de cablejats necessaris entre l'element i
l'armari de maniobra. Tot segons condicions
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques
d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona
(document vigent en el moment de signatura del
contracte).

3.720,57063

Rend.: 1,000

Unitats

7.651,75

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3.146,15000

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

4,000

/R x 27,50000

=

110,00000

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

4,000

/R x 32,01000

=

128,04000

3.146,15000

1,50 %

1,78530

5,00 %

3.266,95530
163,34777
3.430,30307

Subtotal:

238,04000

Materials
BP7I-XX00

u

Display per a embarcament, programable i integrat
amb el sistema de telecomandament, format per
banderola led antivandàlica amb làmina antigrafiti i
estanqueïtat IP65, fixat mecànicament a columna,
incloent la totalitat de cablejats necessaris entre
l'element i l'armari de maniobra. Tot segons
condicions establertes en el Plec de Prescripcions
Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de

1,000

x 7.045,77000 =

7.045,77000

238,04000
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7.045,77000

u

Subministrament, instal·lació i muntatge de conjunt
de dos càmeres de control d'escala, amb carcasa
antivandàl·lica i amb làmina antigrafiti i estanqueïtat
IP65, fixat mecànicament a columna, incloent la
totalitat de cablejats necessaris entre l'element i
l'armari de maniobra. Tot segons condicions
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques
d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona
(document vigent en el moment de signatura del
contracte).

7.045,77000

1,50 %

3,57060

5,00 %

7.287,38060
364,36903

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PPPA-XX00

3.125,76

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,33276

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

22,51676
1,12584

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-58

PR12-PROT

u

7.651,74963

Rend.: 1,000

€

Protecció de perímetre de tronc d'arbre existent,
mitjançant la col·locació de fustes en tot el seu
perímetre i fins a una alçada de 3 metres, fixades
amb filferro i amb corrugats D90mm interiors cada 1
metres d'alçada; desmuntatge inclós.

Rend.: 1,000

Preu

Parcial

h

Ajudant muntador

4,000

/R x 27,50000

=

110,00000

h

Oficial 1a muntador

4,000

/R x 32,01000

=

128,04000

A0D-0007

h

Manobre

0,500

/R x 25,86000

=

12,93000

A01-FEPJ

h

Ajudant jardiner

0,100

/R x 31,23000

=

3,12300

Import

Subtotal:

238,04000

1,000

x 2.735,30000 =

Post de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruix

2,000

x 10,55000

=

B0AM-078K kg

Filferro acer galvanitzat

0,100

x 2,19000

=

0,21900

BG2Q-1KTE m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa 2,000
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

x 2,22000

=

4,44000

238,04000

Subtotal:

2.735,30000

P-59
2.735,30000
1,50 %

3,57060

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2.976,91060
148,84553

Recol·locació de paperera existent, col·locada amb
fixacions mecàniques

23,64
Preu

Parcial

€

A0F-000B

h

Oficial 1a Indeterminat

16,05300

25,75900

0,400
0,400

/R x 25,86000
/R x 29,60000
Subtotal:

=
=

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,24080

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

42,05280
2,10264

Poda d'arbre planifoli de qualsevol alçària, amb tall de
branques de petit diàmetre, en ubicació de difícil
accés, executat per empresa especialitzada, amb
cistella mecànica i mitjans auxiliars necessaris, aplec
de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge, inclòs abocament i cànon associat.
S'inclou any de seguiment i supervisió de les
afectacions realitzades.

241,50

Preu

Parcial

A01-FEPJ

h

Ajudant jardiner

2,000

/R x 31,23000

=

62,46000

A0F-0011

h

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

2,000

/R x 43,10000

=

86,20000

Subtotal:

10,34400

22,18400

44,15543

Rend.: 1,000

Unitats

Import

148,66000

Maquinària

11,84000
22,18400

25,75900

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
Manobre

u

3.125,75613

Rend.: 1,000
Unitats

PRE1-XX00

2.735,30000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

Import

21,10000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

A0D-0007

16,05300

B0H1-0OL2 m2

Materials

u

Parcial

Subtotal:

A01-FEPH

PQ22-XX00

Preu

€

Materials

A0F-000R

Conjunt de dos càmeres de control d'escala, amb
carcasa antivandàl·lica i amb làmina antigrafiti i
estanqueïtat IP65, fixat mecànicament a columna,
incloent la totalitat de cablejats necessaris entre
l'element i l'armari de maniobra. Tot segons
condicions establertes en el Plec de Prescripcions
Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de
Barcelona (document vigent en el moment de
signatura del contracte).

44,16

Unitats

Ma d'obra

BPA1-XX00 u

23,64260

Ma d'obra

Unitats

P-57

34

PARTIDES D'OBRA

Barcelona (document vigent en el moment de
signatura del contracte).

P-56

Pàg.:

C152-003B h

Camió grua

0,500

/R x 53,03000

=

26,51500

CRE0-00C0 h

Motoserra

2,000

/R x 3,70000

=

7,40000

CRE2-00BZ h

Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

2,000

/R x 4,43000

=

8,86000

C15I-00JY

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

1,500

/R x 15,68000

=

23,52000

h

148,66000

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
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PARTIDES D'OBRA

66,29500

66,29500

Materials
B2RA-28U0 t

Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,250

x 51,26000

=

Subtotal:

12,81500

12,81500

u

12,81500

1,50 %

2,22990

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

229,99990
11,50000

Poda d'arbre planifoli de qualsevol alçària, amb tall de
branques de qualsevol diàmetre, en ubicació de difícil
accés, executat per empresa especialitzada, amb
cistella mecànica i mitjans auxiliars necessaris, aplec
de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge, inclòs abocament i cànon associat.
S'inclou any de seguiment i supervisió de les
afectacions realitzades.

241,49990

Rend.: 1,000

570,75

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-0011
A01-FEPJ

36

h
h

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura
Ajudant jardiner

5,000

/R x 43,10000

=

215,50000

5,000

/R x 31,23000

=

156,15000

Subtotal:

371,65000

371,65000

Maquinària
C152-003B h

Camió grua

1,000

/R x 53,03000

=

53,03000

CRE2-00BZ h

Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

5,000

/R x 4,43000

=

22,15000

C15I-00JY

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

3,000

/R x 15,68000

=

47,04000

Motoserra

5,000

/R x 3,70000

=

18,50000

h

CRE0-00C0 h

Subtotal:

140,72000

140,72000

Materials
B2RA-28U0 t

Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,500

x 51,26000

=

Subtotal:

25,63000

25,63000

25,63000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

5,57475

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

543,57475
27,17874

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-61

XPA0-0LEG

u

€
Legalització complerta de la instal·lació, incloent
Rend.: 1,000
1.500,00
projecte elèctric visat.
_____________________________________________________________________________________________________________
P-62

XPA0-1TOP

u

€
Realiztació d'un aixecament topogràfic final d'obra
Rend.: 1,000
1.200,00
segons el Plec d'especificacions tècniques per al
manteniment de la cartografia municipal 3D de
l'Ajuntament de Barcelona.
_____________________________________________________________________________________________________________

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PRE1-XX01

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-60

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

570,75349

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

37

PARTIDES ALÇADES

XPA0-REP1

pa

€
Partida alçada a justificar per a la realització
Rend.: 1,000
28.000,00
d'actuacions associades a sol·licitud dels
responsables d'espai públic durant la fase d'obra.
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA0-SS01

pa

€
Partida alçada d'abonament íntegre per a la segureta
Rend.: 1,000
11.655,59
i salut.
_____________________________________________________________________________________________________________

ANNEX NÚM. 21 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.

Codi: PR.2021.0147

ANNEX 21 - PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
21.1.- Pressupost de l’obra

21.2.- Pressupost per al coneixement de l’administració

El pressupost de projecte incorpora tots aquells imports i conceptes que formaran part del procés de

En paralꞏlel a aquest pressupost general, l’administració preveu una sèrie de conceptes o partides

licitació de les obres i que definiran les actuacions, preus unitaris i imports globals que aniran

que si bé, van associades a la mateixa obra, no han de per què formar part de l’adjudicació del

associats a l’adjudicació del contractista principal. Aquests valors són, segons detalla el pressupost de

contractista i molt probablement aquestes seran tramitades i abonades de forma paralꞏlela a

projecte:

l’adjudicació de l’obra general. A continuació es detallen aquests conceptes i les valors resultants
finals (valors sense IVA):
ꞏ Control de qualitat de les obres (segons annex 22) – 2.538,48 € (IVA exclòs)
ꞏ Pagament a companyia Edistribución SSAA E01 (nova escomesa) – 1.000 € (IVA exclòs)
ꞏ Pagament a companyia Edistribución SSAA E02 (anulꞏlació escomesa) – 600 € (IVA exclòs)
ꞏ Pagament a mantenidor xarxa IMI en concepte a extensió xarxa – 10.863,65 € (IVA exclòs)
D’aquesta forma, com a import a afegir dintre del pressupost per al coneixement de l’administració cal
tenir en compte una previsió de quinze mil dos euros amb tretze cèntims (15.002,13 €), més l’IVA
corresponent

ascendeix a divuit mil cent cinquanta-dos mil euros amb cinquanta-vuit

cèntims(18.152,58 €).
Per tant, tenint en compte l’import de l’obra definit en el punt anterior, el Pressupost per al
Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de vuit-cents vint-i-vuit mil quatre euros amb
quaranta-dos cèntims (828.004,42 €), IVA inclòs.
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base a l’estudi i pla de gestió de residus de la construcció i demolició, disposant en obra del control
documental de la totalitat dels residus generats en obra.

22.1.- Introducció
El control de qualitat definit en el present annex és una guia per a l’elaboració del Pla de Control de

Canalitzacions i escales

Qualitat a executar en obra. El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció

A nivell d’obra civil, el control serà a nivell de seguiment visual de les obres. En paral·lel, per a tots els

d’Obra. Aquesta podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis o proves de materials i unitats

materials que s’utilitzin (tubs, tapes, cablejats, conductors, columnes, armaris, etc.) serà necessària

d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu

l’aportació dels corresponents certificats de control de qualitat del fabricant. Sí serà possible realitzar

termini a efectes de recepció. Prèviament a l’inici de les obres, en base a aquest programa, el

la caracterització dels materials que es prevegin utilitzar per al reblert de les rases, realitzant també el

contractista elaborarà el pla de control de qualitat, el qual haurà de ser validat pel Director de l’Obra.

control de les compactacions de rases. Com a actuació singular a executar serà necessària la
realització d’una sèrie de proves de mandrilat sobre les canalitzacions executades. En el capítol

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents:

d’escala mecànica, es realitzarà una jornada de verificació del compliment de criteris associats al

- Control del material

reglament de Baixa tensió.

- Control geomètric
- Control d’execució

Reposició de paviments
A nivell d’obra civil, el control serà a nivell de seguiment visual de les obres. En paral·lel, per a tots els

Com a norma general, les despeses originades per al control de qualitat de l’obra serà a càrrec del

materials que s’utilitzin (formigons, morters, llambordes...) serà necessària l’aportació dels

contractista, el qual està obligat a realitzar un autocontrol de les partides d’obra executades. En

corresponents certificats de control de qualitat del fabricant. Sí serà possible realitzar proves per a

paral·lel a quest autocontrol, la Direcció d’Obra podrà disposar la partida reflectida dintre del

avaluar les característiques i resistència del formigó de base a utilitzar i ocasionalment del morter de

pressupost per al coneixement de l’administració, la qual serà contractada directament per BIMSA. El

llit.

pressupost recollit en el present annex desglossa i justifica l’import d’aquesta partida. El director de
les obres podrà optar per no certificar íntegrament una partida d’obra quan, tot i estar executada, no

Gestió de residus

s’hagin rebut o validat els resultats associats al control de qualitat de les obres. Per a l’elaboració del

Per aquest capítol no es considera necessària la realització de cap assaig concret. No obstant per a

pressupost de control de qualitat es segueix la base de preus del BEDEC.

totes les partides d’obra detallades en aquest capítol és necessari realitzar un correcte seguiment en
base a l’estudi i pla de gestió de residus de la construcció i demolició, disposant en obra del control

22.2.- Determinació dels assaigs a realitzar

documental de la totalitat dels residus generats en obra.

L’obra a realitzar, tot i el seu import, és molt bàsica, sent la part d’obra civil de molt poca rellevància a
nivell econòmic. Ja que l’obra civil és aquella part de l’obra que requereix un control més exhaustiu a

22.3.- Pressupost pla de control de qualitat

nivell de realització d’assaigs de control de qualitat, el pressupost de control de qualitat és

A continuació s’adjunta el pressupost estimat per a realitzar aquest control de qualitat:

conseqüentment baix. Degut a les característiques de magnitud global de l’obra, no s’han definit
freqüències per a la realització d’assaigs com a tal sinó que es defineixen directament els assaigs a
realitzar per a cada un dels capítols d’obra; aquest aspecte es considera més adient per a la tipologia
d’obres urbanes a la ciutat de Barcelona. A continuació es detallen els capítols i les diferents unitats o
conjunt de partides d’obra per a les quals, a banda del control d’execució in situ, es consideren
importants realitzar un control de qualitat realista mitjançant assaigs o mitjançant altre procediment de
seguiment:

Enderrocs
Per aquest capítol no es considera necessària la realització de cap assaig concret. No obstant per a
totes les partides d’obra detallades en aquest capítol és necessari realitzar un correcte seguiment en
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ANNEX 23 – ACCESSIBILITAT
23.1.- Introducció
A nivell de paviments, les úniques actuacions previstes van associades a la reposició dels mateixos,
amb la mateixa tipologia de peça, un cop finalitzades les diferents rases previstes. Ja que es tracta
merament d’una reposició d’escales i paviments actuals, no es genera modificació conceptual de l’ús,
no plantejant-se incorporacions de nous paviments, encaminaments o elements similars. No es
modifica per tant, el nivell d’accessibilitat actual i no es generen noves urbanitzacions que requereixin
la incorporació de criteris o actuacions singulars.
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ANNEX 24 – MEMÒRIA AMBIENTAL
24.1.- Introducció
La memòria ambiental s’incorpora com a part del DOC.5 SOSTENIBILITAT I MEDIAMBIENT.
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ANNEX NÚM. 25 REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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ANNEX 25 – REPORTATGE FOTOGRÀFIC
25.1.- Introducció
El present annex recull les fotografies realitzades en l’àmbit d’actuació durant la fase de
redacció d’aquest document. Les fotografies mostrades han estat realitzades durant
el mes de juny de 2021. Conjuntament a les fotografies realitzades s’adjunta un croquis
d’ubicació de les mateixes:
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Fotografia 1

Fotografia 3

Fotografia 2

Fotografia 4
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ANNEX NÚM. 26 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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El posseïdor dels residus (constructor, subcontractista o treballador autònom) ha de complir les

ANNEX 26 – ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

següents obligacions:
26.1.- Introducció

• Presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de la construcció i demolició. Aquest pla

El 13 de febrer de 2008, es va publicar en el BOE, el Reial Decret, d’1 de febrer, pel qual es regula la

ha de ser aprovat per la Direcció d’Obra i acceptat per la propietat.

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. L’entrada en vigor del present RD va ser

• Nombroses obligacions encaminades a la gestió, entrega, manteniment, documentació dels

el 14 de febrer de 2008. És obligatori per als projectes de titularitat pública realitzats a partir del 14 de

residus conforme l’article 5.

febrer de 2009.
El present annex recull el corresponent Estudi de gestió de residus de construcció i demolició.
El RD inclou una sèrie de definicions (art. 2) importants per a comprendre la seva aplicació:
Residu de construcció o demolició: qualsevol substància o objecte generat en una obra de

26.2.- Estudi de gestió de residus de construcció i demolició

construcció o demolició, del qual el seu posseïdor es desprengui o del que tingui la intenció o

26.2.1.- Quantitats de residus de la construcció generats

obligatorietat de desprendre’s.

L’execució de les diferents unitats d’obra generen una sèrie de residus ja sigui derivats de la

Obra de construcció o demolició: tota aquella execució, reforma o demolició d’edificis, carreteres,

construcció o de la demolició. Els residus procedents de la construcció són tots aquells generats de

ports, urbanitzacions, obres civils, etc.

forma auxiliar per a executar cada una de les partides d’obra. S’entenen dintre d’aquest concepte els

Productor de residus: la persona titular del bé immoble, titular de la llicència urbanística, etc.

materials d’emmagatzematge i transport dels materials de l’obra (palets, plàstics, etc.), els excedents i

(promotor)

retalls d’obra (restes de tubs, ferralla, peces prefabricades, etc.), les peces i productes rebutjats,

Posseïdor de residus: persona que executa l’obra de construcció (constructor, subcontractista o

documentació d’obra (paper i cartró, etc.). Aquests residus depenen de la quantitat de materials a

treballador autònom).

utilitzar en cada obra, la seva procedència, l’organització i la gestió de l’obra, etc.

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació

L’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de

de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.

los residuos de construcción y demolición, indica que s’ha d’estimar el volum de residus de

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra manera,

En el present estudi s’elabora una estimació del volum de residus de construcció i enderroc que es

no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que puguin entrar en contacte de

generen en obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del

forma que puguin donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La

Catàleg Europeu de Residus (CER).

lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser
insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics

superficials o subterrànies.

globals de l’obra considerats en el pressupost d’execució, tenint en compte la tipologia concreta
d’obra (urbanització en zona consolidada). A partir d’aquests imports, es planteja un factor de

L’àmbit d’aplicació del RD és sobre tots els residus de construcció excepte les terres i pedres no

conversió per a cada tipologia de residu. Per calcular el volum (m³) de residus s’ha de multiplicar el

contaminades reutilitzades en una mateixa obra o en diferent obra i els iodes de dragats no perillosos.

Factor de conversió (Fc) pel pressupost del capítol corresponent de l’obra. Per a l’estimació de la
generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats poden ser

El productor dels residus (promotor o titular de la llicència) ha de complir les següents obligacions:

reutilitzats a l’obra. D’aquesta forma els factors utilitzats per aquesta obra en concret són:

- Incloure en el projecte d’execució de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i

Plàstic: Fc = 0,00006

demolició que contingui com a mínim l’article 4 i un inventari dels residus perillosos. Quan es tracti

Fusta: Fc = 0,00001

d’un projecte bàsic, segons l’article 4.2.

Runa: Fc = 0,0001

- Caldrà disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció han estat gestionats

Ferralla: Fc = 0,000001

durant l’execució de l’obra.

Paper i cartró: Fc = 0,000004
Restes vegetals: Fc = 0,00005
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Naturalesa dels riscs.

On Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro.

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.

A partir d’aquests factors, s’obtenen una sèrie de volums. Aquests volums, tot i ser una estimació,

26.2.3.- Gestió de residus

s’entenen com a volums acceptables per a la tipologia d’obra.

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en:
• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus.

Per contra, l’estimació del volum de residus derivats dels enderrocs es poden extreure de forma

• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els

directa dels amidaments reflectits en el pressupost del present projecte, els quals queden recollits en

objectius se centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus.

els capítols d’enderrocs i de gestió de residus del pressupost de l’obra.

• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es
poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos:

26.2.2.- Mesures de separació dels residus en obra
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels

T 11- Deposició de residus inerts.

mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt

Formigó

d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de

Metalls

recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar

Vidres, plàstics

els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i

T 15- Deposició en dipòsits controlats de residus de la construcció i demolició.

exempts de materials perillosos.

Formigó, maons
Materials ceràmics

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de

Vidre

construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria,

Terres

majoritàriament mitjançant deposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos

Paviments

components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt

aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els

V 11- Reciclatge de paper i cartró

materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus

V 12- Reciclatge de plàstics

especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació

V 14- Reciclatge de vidre.

són les següents:

V 15- Reciclatge i recuperació de fustes
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus:

V 83- Compostatge

Asfalt.
Formigó.

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de

Terres, roca.

Residus de Catalunya. A nivell documental es comprovarà mitjançant:

Material vegetal.

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de

Cablejat.

subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.

Metalls.

• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de

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

residus al llarg del seu recorregut.
• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus:

amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus.

de residus.

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.

Annex 26 – Estudi de gestió de residus

2

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.

Codi: PR.2021.0147

• Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase

d’un residu i el destinatari d’aquest i que té com objecte el reconeixement de l’aptitud del

d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents,

residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia.

executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu,

seva restitució.

al productor o posseïdor del residu.
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus
perillosos figurarà:

Gestió de residus tòxics i/o perillosos
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen

• El codi d’identificació dels residus

reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la

• El nom, direcció i telèfon del titular dels residus

recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en

• La data d’envasament

abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.

• La naturalesa dels rics que presenten els residus

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües

següents:

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals,

• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.

• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posada a punt de la maquinària, així com
envasos que els contenen.

Gestors de residus

• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Ja

manteniment de maquinària i equips.

que la zona d’obra és una zona amb àmplia disponibilitat de gestors, no es defineix el gestor concret

• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que

a utilitzar per a cada residu, deixant aquest aspecte de detall a incloure en el pla de gestió de residus

els contenen.

a redactar pel contractista adjudicatari, segons les característiques organitzatives d’aquest.

• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen.
• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres.

Qualsevol dels gestors de residus autoritzats serà vàlid per a la realització d’aquesta feina. La llista de

• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.

gestors existents es pot consultar a la web www,gencat.cat

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:

26.2.4.- Plànol de les instal·lacions previstes

- Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en

A continuació es mostra, a nivell de croquis, un plànol de les instal·lacions que es preveuen a

bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es

implantar en obra en funció de la documentació aportada en el present estudi, no obstant cal tenir en

concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta

compte que el contractista adjudicatari podrà ajustar aquestes instal·lacions en funció del seu pla de

gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la

gestió de residus i la disponibilitat de terreny i organització de l’obra.

titularitat en la gestió d’olis residuals. Després del corresponent concurs públic, l’empresa
adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és l’encarregada, en l’actualitat, de la recollida,

Aquest equipament està plantejat dintre del recinte d’obra no obstant podrà col·locar-se en zones

transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya.

annexes a l’obra sempre i quan es disposi d’autorització per ús de les mateixes.

- Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest ús, donant
especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en transvassament de recipients.
- Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a
gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables,
diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la
seva manipulació.
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• DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la

5

4

6

2

3

1

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
• DECRET 308/2011, de 5 d’abril, pel que es deroguen diverses disposicions reglamentàries,
referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat.
• DECRET 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i
sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.
• LLEI 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la
ejecución de la ley 207/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la

26.2.5.- Prescripcions del plec

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la

• ORDRE DE 9 DE SETEMBRE DE 1986, de limitació de l’ús dels policlorobifenils i els

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,

policloroterfenils.

aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació

• REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el

dels olis usats

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

• DECRET 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de

dels desfets i residus.

residuos mediante depósito en vertedero.

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

• REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la

• DECRET 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües

gestión de sus residuos.

residuals.

• REAL DECRETO 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits

1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión

controlats.

de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.

• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del

Edificación.

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones

• DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris mediambientals i

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

d’ecoeficiència en els edificis.

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites

• DECRET 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el

industriales usados.

procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb

• REAL DECRETO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

aportació de terres procedents d’obres de la construcció.

de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

• DECRET 197/2007, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de

sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.

los residuos de construcción y demolición.

• DECRET 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels

• REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión

residus.

ambiental de sus residuos.

• DECRET 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments

• LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases

d’admissió de residus en els dipòsits controlats.

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
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• LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels

• LEY 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de

nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició.

gestión de. Aceites usados.

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents:

• DECISIÓN DE LA COMISIÓN, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE

• Terres

por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la

• Roca

Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del

• Formigó (paviments, murs, etc.)

Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del

• Mescles bituminoses

artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.

• Cablejat elèctric

• DECISIÓN DEL CONSEJO, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los

• Restes vegetals

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16

• Metalls

y el anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.

• Maons

• DIRECTIVA 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de

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

1994, relativa a los envases y residuos de envases.
• DIRECTIVA 1996/54/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:

de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PB/PCT).

RESIDUS NO ESPECIALS.

• DIRECTIVA 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs

• DIRECTIVA 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003,

RUNA:

sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

17 01 01

Formigó

• DIRECTIVA 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004,

17 01 02

Maons

sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños

17 01 03

Teules i materials ceràmics

medioambientales.

17 02 02

Vidre

• DIRECTIVA 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de

17 05 04

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

FUSTA:

• DIRECTIVA 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de

17 02 01

2009, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

PLÀSTIC:

exposición al amianto durante el trabajo.

17 02 03

Fusta

Plàstic

AGLOMERAT:
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva

17 03 02

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de

FERRALLA:

2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser

17 04

considerats com a perillosos (especials).

17 04 01

Coure, bronze, llautó

17 04 02

Alumini

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació

17 04 04

Zinc

el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què

17 04 05

Ferro i acer

coincidir.

17 04 11

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10
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RESIDUS ESPECIALS:

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs

especificats en cap altra categoria.

17 09 01

Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

17 09 02

Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple,
segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.

contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que

Durant les obres es poden generar residus:

contenen PCB).
17 09 03

17 02 04

Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)

contenen substàncies perilloses.

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.

Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan

17 04 10

17 08 01

contaminats per aquestes.

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la

Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies

preparació i elaboració d’aliments.

perilloses.

02 01

Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca.

Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies

02 01 08

Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

perilloses.
17 06 01

Materials d'aïllament que contenen amiant

17 06 03

Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies

26.2.6.- Valoració dels costos per a la gestió de residus

perilloses.

Les despeses derivades de la gestió de residus procedent dels enderrocs i moviments de terres

17 06 05

Materials de construcció que contenen amiant.

queden detallades al pressupost de projecte, així com en la justificació de preus de cada una de les

17 05 03

Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.

partides corresponents.

17 05 05

Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.

17 05 07

Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.

Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció, un cop calculats els

17 04 09

Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.

valors resultants a partir dels factors detallats en el present annex, queden repercutits directament en

17 04 10

Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies

les diferents unitats d’obra a executar com a part proporcional del preu unitari (com a part de les

perilloses.

despeses indirectes de cada preu).

17 03 01

Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.

17 03 03

Quitrà d'hulla i productes enquitranats.

Així mateix, dintre de les despeses generals de l’obra, s’inclou la implantació, gestió i retirada del punt
de gestió de residus en obra.

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.
RESTES VEGETALS:

26.3.- Informe d’avaluació de risc potencial d’existència d’amiant-ciment ocult a l’àmbit de

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de

l’actuació.

Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de

Donat el tipus de projecte no es necessari informe d’avaluació ja que no hi ha existència d’amiant-

silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.

ciment dins l’àmbit d’actuació.

02 01 07

Residus de silvicultura.

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són:
• Paper i cartró
• Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:
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ANNEX NÚM. 27 PLA DE TREBALL D’AUSCULTACIÓ TOPOGRÀFICA, GEOTÈCNICA
I MEDIOAMBIENTAL
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ANNEX 27 – PLA DE TREBALL D’AUSCULTACIÓ TOPOGRÀFICA, GEOTÈCNIA I
MEDIOAMBIENTAL

27.1.- Introducció
Degut al tipus de projecte no s’ha considerat necessari realitzar els treballs d’auscultació topogràfica,
geotècnia ni medioambiental.
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ANNEX 28 – XARXA IMI

28.1.- Situació actual
La línia actual d’IMI discorre per la vorera contraria a l’àmbit de l’escala, en l’avinguda Rasos de Peguera; aquesta
està interconnexionada amb canalització existent amb la xarxa semafòrica actual, la qual a l’hora creua l’avinguda
quedant registrada mitjançant pericons a cada costat de l’avinguda. Es disposa de la informació obtinguda a
través de la plataforma EWISE que s’adjunta acontinuació:

Annex 28 – Xarxa IMI
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28.2.- Xarxa projectada
Per connexionar les noves escales, es planteja la col·locació d’un nou router, el qual es situaria en un armari
en superfície a col·locar en la part baixa de l’escala 14, a la vorera de Rasos de Peguera. Des d’aquest armari
es derivarà una canalització formada per 4 conductes D125mm que connectarà amb l’encreuament de
calçada actual associat a la xarxa semafòrica, aprofitant aquest i permetent la posterior estesa de cablejat fins
a la canalització d’IMI actual.

S’incorpora a continuació el pressupost específic facilitat pel mantenidor per aquesta actuació. S’incorpora per
tant, com a PCA.
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ANNEX NÚM. 29 JARDINERIA
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29.2.- Afectacions
Degut als condicionants d’accessibilitat i espai disponible, per a poder realitzar les actuacions de
desmuntatge i muntatge de les escales mecàniques, és necessari la utilització de grues de gran

29.1.- Situació actual
En les zones perimetrals del projecte localitzem arbres de grans dimensions en parterres atalusats, no
s’ha localitzat però xarxa de reg. A continuació s’adjunta la informació facilitada per Espais Verds en
relació a l’àmbit d’actuació:

tonatge; aquestes grues tenen una sèrie de limitacions a l’hora d’implantar-se i treballar. Per a poder
permetre la funcionalitat de les mateixes, prèviament o de forma paral·lela als enderrocs (sempre en
època adequada), serà necessari la realització de branques i branquillons dels diferents arbres situats
en les proximitats de l’escala. Per tal de definir i acotar aquestes actuacions de poda, sense que
aquestes no afectin de forma rellevant als arbres, en fase de projecte s’han realitzat visites amb els
responsables de verd de l’Ajuntament de Barcelona, fixant-se aquelles actuacions acceptables a nivell
d’afectació d’arbrat. Aquestes afectacions han quedat recollides a nivell gràfic en les diferents actes i
plànols del present projecte..
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ANNEX 30 – ANNEX INFORMATIU DELS ELEMENTS DESCRITS EN EL PROJECTE
30.1.- Introducció
El present annex, a títol informatiu, fa referència als diferents elements concrets que preveu el
projecte.
Qualsevol alꞏlusió a marques i/o models que es pugui fer es realitza a efectes indicatius, no vinculants
i únicament amb el caràcter de referència comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat
requerits. Per tant, seran admissibles productes d’una marca o model similars a les citades com
exemple, sempre que compleixin els mateixos estàndards de qualitat, rendiment i exigències
funcionals i estètiques.
S’adjunta a mode s’apendix les fitxes tècniques dels diferents elements associats a la present
actuació tals com escales, elements sonors i visuals, etc. Al final de l’annex s’incorpora també, a
mode exemple, la tipologia de grua prevista per a la realització dels treballs de muntatge i
desmuntatge de les escales.
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Specifications
Camera

DS-2CE16C2T-VFIR3
HD720P Vari-focal IR Bullet Camera


Image Sensor

1.3MP CMOS Image Sensor

Signal System

PAL/NTSC

Effective Pixels

1280(H)*960(V)

Min. illumination

0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR

Shutter Time

1/25(1/30)s to 1/50,000s

Lens

2.8 - 12 mm @ F1.4
Angle of view: 29.3°-92°

Lens Mount

φ14

Day & Night

ICR

Angle Adjustment

Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 90°, Rotation: 0 - 360°

Synchronization

Internal synchronization

Video Frame Rate

720p@25fps/720p@30fps

HD Video Output

1 Analog HD output

S/N Ratio

˚62dB

General

Key Features
y

1.3 Megapixel high-performance CMOS

y

Analog HD output, up to 720P resolution

y

2.8 – 12mm vari-focal lens

y

True Day/Night

y

DNR, Smart IR

y

Up to 40m IR distance

y

IP66 weatherproof

Operating Conditions

-40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F), Humidity 90% or less (non-condensing)

Power Supply

12 VDCf15%

Power Consumption

Max. 4W

Protection Level

IP66

IR Range

Up to 40m

Dimensions

92 × 84.8 × 269.6mm(3.62” × 3.34” × 10.6”)

Weight

1000 g

Order Models
DS-2CE16C2T-VFIR3

Dimensions
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Accessories

DS-1275ZJ

DS-1280ZJ-S

DS-1H18

X41T

Vertical Pole Mounting

Junction Box

Video Balun

Camera Tester

DS-1276ZJ
Horizontal Pole Mounting

20150918

e

-

-

1

3

-

4

1

5

2

2

8

3

5

6

4

8

3

7

6

-

-

-

-

8

-

-

30 %

100 %

50 %

60 %

9

10

3
2

4

1

5

6
7

19

8

18

9

-

10

17
1000 1000 1000 1000

22

22

22

22

6000

11

16

15

5900

14
13
12

Grúa Móvil

LTM 1350-6.1

Grúa Móvil LTM 1350-6.1
Potente y ﬂexible

Capacidad de carga máx.: 350 t
Altura de elevación máx.: 134 m
96 m
Radio de trabajo máx.:

2
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Una pluma telescópica de gran longitud, altas capacidades de carga, gran capacidad de maniobra, además de un elevado nivel de confort y equipamiento de seguridad, son características
destacables en la LTM 1350-6.1 de Liebherr. La 350 toneladas incorpora una avanzada tecnología que amplía el espectro de posibilidades de aplicación.
s¬0LUMA¬TELESCØPICA¬DE¬¬M¬DE¬LONGITUD
s¬#APACIDAD¬DE¬CARGA¬ ¬T¬CON¬PLUMA¬DE¬¬M¬ARRIOSTRADA
s¬3ISTEMA¬DE¬LARGOS¬MÉX¬ ¬M
s¬0LUMÓN¬ABATIBLE¬DE¬¬M¬DE¬LONGITUD ¬¬M¬DE¬PLUMÓN¬lJO¬ª ¬ª ¬ª ¬ª
s¬!RRIOSTRAMIENTO¬PLUMA¬TELESCØPICA¬9 ¬AUTOMONTAJE
s¬#AJA¬DE¬CAMBIO¬:& 4# 42/.)#¬DE¬¬VELOCIDADES¬CON¬CONVERTIDOR
s¬$IRECCIØN¬TRASERA¬ACTIVA¬EN¬FUNCIØN¬DE¬LA¬VELOCIDAD
s¬&RENOS¬DE¬DISCO¬ACCIONADOS¬POR¬AIRE¬COMPRIMIDO
s¬0ILOTAJE¬,)##/.¬CON¬UNIDAD¬DE¬MANEJO¬"44¬MØVIL

Árbol de transmisión
s¬-OTOR¬TURBODIESEL¬DE¬¬CILINDROS¬DE¬
,IEBHERR ¬¬K7¬03¬A¬¬MIN-1,
PAR¬DE¬GIRO¬MÉX¬¬.M¬A¬¬MIN-1
s¬#AJA¬DE¬CAMBIOS¬:&¬CON¬SISTEMA¬DE¬
CAMBIO¬AUTOMÉTICO¬4# 42/.)#¬DE¬¬
velocidades y 2 marchas atrás
s¬#ONVERTIDOR
s¬)NTARDER¬:&¬INTEGRADO¬EN¬CAJA¬DE¬CAMBIO
s¬%JES¬ ¬¬Y¬¬CON¬TRACCIØN ¬OPCIONAL¬EJE¬¬

LTM 1350-6.1
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Moderno concepto de sistema de traslación y chasis
Gran movilidad y alta rentabilidad
5N¬POTENTE¬MOTOR¬TURBODIESEL¬DE¬¬CILINDROS¬CON¬¬K7¬03¬ASEGURA¬UN¬RÉPIDO¬DESPLAZAMIENTO¬DEL¬VEHÓCULO¬,A¬CAJA¬DE¬CAMBIO¬AUTOMÉTICA¬:& 4# 42/.)#¬
de 12 velocidades con convertidor e intarder ofrece una alta rentabilidad y el
MEJOR¬CONFORT
s¬2EDUCIDO¬CONSUMO¬DE¬CARBURANTE¬GRACIAS¬A¬UN¬ELEVADO¬NÞMERO¬DE¬MARCHAS¬
Y¬A¬UNA¬ALTA¬ElCIENCIA¬DEL¬EMBRAGUE¬EN¬SECO
s¬!LTA¬CAPACIDAD¬DE¬MANIOBRA¬GRACIAS¬A¬UN¬CONVERTIDOR¬INTEGRADO¬
s¬&RENAR¬SIN¬DESGASTE¬GRACIAS¬A¬UN¬INTARDER¬:&
s¬&RENO¬ELÏCTRICO¬4ELMA¬OPCIONAL ¬SIN¬DESGASTE¬Y¬CØMODO

Compacta, manejable y peso óptimo
3U¬CONSTRUCCIØN¬COMPACTA¬PERMITE¬A¬LA¬GRÞA¬,4-¬ ¬MANIOBRAR¬INCLUSO¬
en los espacios de obras más estrechos.
s¬,ONGITUD¬DE¬CHASIS¬ ¬M
s¬2ADIO¬DE¬GIRO¬DE¬SØLO¬ ¬M
s¬!NCHURA¬DE¬CHASIS¬ ¬M ¬TAMBIÏN¬CON¬NEUMÉTICOS¬¬2¬¬¬2¬
s¬2ADIO¬DE¬CONTRAPESO¬ ¬M
&+.'%

)%%%

(***

&*
445/95 R 25
(16.00 R 25)

&+
12 t

12 t

12 t

12 t

12 t

12 t

&*(,%
&,+,*

*+%%
,%+)
-*(%

-.&+

G2
&'+

G2
&(.

(%

.%

-.('

Suspensión hidroneumática
„Niveaumatik“

Frenos de disco activados por
aire comprimido

s¬#ILINDROS¬DE¬SUSPENSIØN¬LIBRES¬DE¬
mantenimiento

s¬!LTA¬CAPACIDAD¬DE¬FRENADO ¬MEJOR¬DOSIlCACIØN

s¬3ELECCIØN¬DE¬PROGRAMA¬CON¬SØLO¬
apretar un botón

s¬-EJORA¬DE¬LA¬ESTABILIDAD¬EN¬LA¬TRAZADA¬DE¬
frenado

s¬$ISPOSICIØN¬CLARA¬DE¬LOS¬ELEMENTOS¬
de control y mando

s¬3IN¬PÏRDIDAS¬EN¬LA¬ElCACIA¬DE¬LOS¬FRENOS¬A¬
TRAVÏS¬DE¬MAYORES¬TEMPERATURAS¬FADING

s¬0ROGRAMAS¬INTERCAMBIABLES¬SOBRE¬LA¬
marcha

s¬,ARGA¬VIDA¬ÞTIL

s¬-ARCHA¬CANGREJO¬MANEJADA¬CØMOdamente desde el volante

s¬'RANDES¬DIMENSIONES¬PARA¬SOPORTAR¬
ALTAS¬CARGAS¬POR¬EJE
s¬2ECORRIDO¬DE¬SUSPENSIØN¬
 ¬MM

5 Programas de dirección

s¬!LTA¬ESTABILIDAD¬EN¬PASO¬POR¬CURVAS

s¬#AMBIO¬DE¬PASTILLAS¬RÉPIDO¬Y¬FÉCIL

s¬%LECCIØN¬DEL¬PROGRAMA¬DE¬TRASLACIØN¬A¬TRAVÏS¬DE¬PROGRAMAS¬lJOS¬DE¬
selección

s¬0ASTILLAS¬DE¬FRENO¬CON¬INDICADOR¬DE¬DESGASTE

LTM 1350-6.1

5

6

LTM 1350-6.1

Concepto de pilotaje variable
Dirección de ejes traseros activos
,OS¬EJES¬TRASEROS¬SE¬MANEJAN¬ELECTROHIDRÉULICAMENTE¬EN¬FUNCIØN¬DE¬LA¬VELOCIDAD¬
Y¬DEL¬ÉNGULO¬DE¬GIRO¬DE¬LOS¬EJES¬DELANTEROS¬¬PROGRAMAS¬DE¬DIRECCIØN¬0 ¬PRESEleccionables con taster sobre la marcha.
s¬.OTABLE¬REDUCCIØN¬DEL¬DESGASTE¬DE¬LOS¬NEUMÉTICOS
s¬-EJORA¬DE¬LA¬CAPACIDAD¬DE¬MANIOBRA
s¬!LTA¬ESTABILIDAD¬TAMBIÏN¬A¬VELOCIDADES¬ELEVADAS¬
s¬,OS¬¬EJES¬SON¬DIRECCIONALES ¬NO¬SE¬SUSPENDE¬EJE¬CENTRAL¬EN¬MARCHA¬CANGREJO¬

Altos estándares de seguridad –
todo el know how de Liebherr
s¬#ILINDROS¬DE¬CENTRADO¬AUTOMÉTICO¬DE¬LOS¬EJES¬TRASEROS¬EN¬CASO¬DE¬FALLO
s¬$OS¬CIRCUITOS¬HIDRÉULICOS¬INDEPENDIENTES¬ACCIONADOS¬POR¬ENGRANAJE¬Y¬MOTOR¬
a través de bomba hidráulica
s¬$OS¬CONTROLADORES¬DE¬MANDO¬INDEPENDIENTES

P1 Dirección en carretera
,OS¬EJES¬¬Y¬¬SE¬MANEJAN¬MECÉNICAMENTE¬
MEDIANTA¬VOLANTE¬,OS¬EJES¬  ¬Y¬¬SE¬MANEJAN¬
„de forma activa“ en función del ángulo de giro
DE¬LOS¬EJES¬DELANTEROS¬Y¬DE¬LA¬VELOCIDAD¬
!¬PARTIR¬DE¬LOS¬¬+MH¬SE¬POSICIONAN¬
Y¬lJAN¬EN¬LÓNEA¬RECTA¬!¬PARTIR¬DE¬LOS¬¬
+MH¬TAMBIÏN¬SE¬POSICIONAN¬Y¬lJAN¬EN¬
LÓNEA¬RECTA¬LOS¬EJES¬¬Y¬¬
P2 Dirección en todos los ejes
,OS¬EJES¬  ¬Y¬¬SE¬MANEJAN¬MEDIANTE¬
volante en función del ángulo de direcCIØN¬DE¬LOS¬EJES¬DELANTEROS¬DE¬MODO¬QUE¬
se logren radios de giro mínimos.
P3 Marcha cangrejo
,OS¬EJES¬ ¬ ¬¬Y¬¬IMPACTAN¬SIMULTÉNEAMENTE¬CON¬LOS¬EJES¬¬Y¬¬A¬TRAVÏS¬DEL¬
volante.
Cilindro de centraje en los ejes
traseros
s¬0OSICIONAMIENTO¬AUTOMÉTICO¬DE¬LOS¬
EJES¬TRASEROS¬EN¬CASO¬DE¬FALLO

P4 Dirección sin deriva

Cabina de conducción

,OS¬EJES¬ ¬ ¬¬Y¬¬SE¬MANEJAN¬MEDIANTE¬
volante en función del ángulo de direcCIØN¬DE¬LOS¬EJES¬DELANTEROS¬DE¬TAL¬MODO¬¬
QUE¬SE¬MINIMIZA¬EL¬VIRAJE

s¬#ABINA¬DE¬GRÞA¬EN¬CHAPA¬DE¬ACERO¬
resistente a la corrosión
s¬!CRISTALAMIENTO¬PANORÉMICO¬
de seguridad
s¬,UNAS¬TINTADAS

P5 Dirección independiente de los
ejes traseros

s¬%SPEJOS¬EXTERIORES¬CALEFACTADOS¬Y¬CON¬
regulación eléctrica.

,OS¬EJES¬¬Y¬¬SE¬MANEJAN¬POR¬EL¬VOLANTE ¬
LOS¬EJES¬ ¬ ¬¬Y¬¬SE¬MANEJAN¬MEDIANTE¬
pulsadores independiente del cambio de
GIRO¬DE¬LOS¬EJES¬¬Y¬¬CON¬EL¬TASTER

s¬!SIENTO¬DE¬CONDUCTOR¬CON¬SUSPENSIØN¬
neumática con soporte lumbar y vertebral

LTM 1350-6.1
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Confort y funcionalidad
Moderna cabina de conductor y operador
Tanto la moderna cabina de conductor, como la cabina de operador reclinable
hacia atrás, disponen de una confortable y funcional disposición de los elementos. Los elementos de control y mando están situados atendiendo a criterios
ERGONØMICOS¬$E¬ESTE¬MODO¬SE¬GARANTIZA¬UN¬LUGAR¬SEGURO¬Y¬LIBRE¬DE¬FATIGAS

Montaje rápido y seguro
%L¬PROCESO¬DE¬ESTABILIZACIØN¬DE¬LA¬GRÞA¬SOBRE¬LOS¬APOYOS ¬EL¬MONTAJE¬DEL¬CONTRAPESO¬Y¬DE¬TODO¬EL¬EQUIPAMIENTO¬ADICIONAL ¬HAN¬SIDO¬DISE×ADOS¬BAJO¬CRITERIOS¬DE¬
RAPIDEZ ¬SEGURIDAD¬Y¬CONFORT¬0ARA¬INCREMENTAR¬LA¬SEGURIDAD¬DEL¬OPERADOR¬DE¬LA¬
GRÞA ¬SE¬HAN¬DISPUESTO¬CONVENIENTEMENTE¬ESCALERAS ¬ASAS¬Y¬BARANDILLAS

Estabilización de la grúa –
rápida, confortable y segura
s¬"44 "LUETOOTH¬4ERMINAL ¬UNIDAD¬DE¬
mando y consola de funciones
s¬)NDICADOR¬ELECTRØNICO¬DE¬INCLINACIØN
s¬.IVELACIØN¬COMPLETAMENTE¬AUTOMÉTICA¬
apretando un botón
s¬)NDICADOR¬DE¬PRESIØN¬DE¬APOYOS
s¬)NTERRUPTOR¬ARRANQUEPARADA¬DE¬MOTOR¬CON¬
regulador de revoluciones
s¬)LUMINACIØN¬DE¬LA¬SUPERlCIE¬DE¬APOYO¬MEDIANTE¬¬FAROS¬DE¬TRABAJO¬INTEGRADOS
s¬2ECORRIDO¬DE¬CILINDROS¬DE¬APOyo delantero 620 mm, trasero
620 mm.
s¬6IGAS¬CORREDERAS¬DE¬APOYO¬DE¬ 620
2 etapas, totalmente hidráuLICAS ¬SISTEMA¬DE¬EXTENSIØN¬
libre de mantenimiento.
s¬¬BASES¬DE¬APOYO¬EN¬SERIE¬¬
Cabina de grúa

El sistema totalmente automático
de telescopaje „TELEMATIK“

s¬3ISTEMA¬DE¬CALEFACCIØN¬Y¬VENTILACIØN¬OPTIMIZAda, regulador de temperatura automático, aire
acondicionado opcional
s¬,UNA¬DELANTERA¬Y¬DE¬TECHO¬ABATIBLE¬

s¬!UMENTO¬DE¬LAS¬CAPACIDADES¬DE¬CARGA¬EN¬
plumas de gran longitud y amplios radios de
TRABAJO¬CON¬UN¬FÉCIL¬SISTEMA¬DE¬TELESCOPAJE

s¬!MPLIACIØN¬DE¬CAMPO¬DE¬VISTA¬GRACIAS¬A¬LUNAS¬
panorámicas

s¬5N¬CILINDRO¬HIDRÉULICO¬DE¬SIMPLE¬EFECTO¬CON¬BUlones de arrastre accionados hidráulicamente

s¬!SIENTO¬DE¬CONDUCTOR¬CON¬SOPORTE¬LUMBAR¬Y¬
VERTEBRAL ¬REGULABLE¬EN¬MÞLTIPLES¬POSICIONES

s¬4ELESCOPAJE¬TOTALMENTE¬AUTOMÉTICO

s¬3ISTEMA¬DE¬TELESCOPAJE¬LIBRE¬DE¬MANTENIMIENTO

s¬0LATAFORMA¬LATERAL¬ELÏCTRICAMENTE¬DESPLAZABLE

s¬&ÉCIL¬MANEJO ¬CONTROL¬DEL¬TELESCOPAJE¬EN¬LA¬
PANTALLA¬,)##/.

s¬!BATIBLE¬¬HACIA¬ATRÉS
s¬#ALEFACCIØN¬ADICIONAL¬INDEPENDIENTE¬DEL¬MOTOR

LTM 1350-6.1
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Altas capacidades de carga, sistema de pluma ﬂexible

Sistema de pluma multivariable

Más potente, mayor longitud de pluma,
y prolongaciones de pluma funcionales
La pluma telescópica se compone de un tramo base y 5 tramos telescópicos,
QUE¬PUEDEN¬TELESCOPARSE¬CON¬EL¬SISTEMA¬DE¬TELESCOPAJE¬Y¬EMBULONAJE¬DE¬TACTO¬
RÉPIDO¬4%,%-!4)+ ¬DE¬FORMA¬HIDRÉULICA¬Y¬CØMODA¬A¬CUALQUIER¬LONGITUD

140 m

82°
130

s¬0LUMA¬TELESCØPICA¬DE¬¬M¬DE¬LONGITUD
s¬0LUMÓN¬ABATIBLE¬DE¬¬M¬DE¬LONGITUD

68°

s¬¬M¬DE¬PLUMÓN¬lJO¬ª ¬ª ¬ª ¬ª

N

78
m

120

s¬#APACIDAD¬DE¬CARGA¬INTERPOLADA¬SIN¬ESCALONAMIENTOS¬EN¬EL¬ABATIMIENTO¬DE¬
COMBINACIØN¬DE¬PLUMA¬ENTRE¬¬Y¬¬DE¬PLUMA¬TELESCØPICA

110

s¬!RRIOSTRAMIENTO¬PLUMA¬TELESCØPICA¬9 ¬AUTOMONTAJE¬
100

Altas capacidades de carga tanto con
contrapeso total o parcial proporcionan
amplias posibilidades de aplicación

90

s¬!LTA¬RESISTENCIA¬A¬LA¬TORSIØN¬LATERAL¬GRACIAS¬AL¬PERlL¬OVALADO¬DE¬LA¬PLUMA

80

s¬ #APACIDAD¬DE¬CARGAS¬OPTIMIZADAS¬GRACIAS¬A¬MÞLTIPLES¬VARIACIONES¬DE¬TELESCOPAJE
s¬#APACIDAD¬DE¬CARGA¬ ¬T¬CON¬PLUMA¬DE¬¬M¬ARRIOSTRADA

70

Altas fuerzas de carga en largos
de pluma desembulonados

60

s¬!LTAS¬FUERZAS¬DE¬CARGA¬TELESCOPABLES¬GRACIAS¬A¬INTERPOLACIØN
T5

s¬4ABLAS¬DE¬CAPACIDAD¬DE¬CARGA¬ALTERNATIVA¬PARA¬RETENCIØN¬DE¬CARGAS¬CON¬LARgos de pluma desembulonados

0,4

50
m

s¬6ISUALIZACIØN¬EN¬MONITOR¬,)##/.

40

Capacidad de carga de elevación

30

20

Largo de pluma desembulonada

10

S2478

Capacidad de carga telescopable

0

)NTERPOLACIØN¬SIN¬ESCALONAMIENTOS¬DE¬CAPACIDAD¬DE¬CARGA
!UTOMONTAJE¬DE¬PLUMÓN¬lJO

2

1

LTM 1350-6.1
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Contrapeso variable
Montaje de contrapeso – cuestión de minutos
s¬¬T¬CONTRAPESO¬TOTAL ¬¬T¬CONTRAPESO¬BASE ¬¬T¬CONTRAPESO¬ADICIONAL¬
s¬$ISPOSITIVO¬HIDRÉULICO¬PARA¬CONTRAPESOS¬EN¬BASTIDOR
s¬#ABRESTANE¬¬OPCIONAL ¬MONTABLE¬EN¬BASTIDOR¬SIN¬AYUDA¬DE¬OTRA¬GRÞA

10 t

5t

10 t

10 t
10 t
10 t
10 t

10 t

10 t

10 t

10 t

5t
5t

5t
5t
#ONTRAPESO¬BASE¬
¬T
#ONTRAPESO¬ADICIONAL¬ ¬T
Contrapeso total
140 t

15 t

Sencillo transporte de contrapesos, por ejemplo
63 t de paquete

 ¬M
 ¬M
 ¬M
Cabrestante
s¬#ABRESTANTE¬DE¬,IEBHERR¬CON¬
ENGRANAJE¬INCORPORADO¬Y¬FRENO¬DE¬
DISCOS¬MÞLTIPLES¬ACCIONADOS¬POR¬
muelle
s¬¬K.¬TIRO¬POR¬RAMAL¬EN¬LA¬PRIMERA¬
capa
s¬6ELOCIDAD¬MÉX¬DE¬CABLE¬
DE¬¬MMIN
s¬#ABRESTANTE¬))¬OPCIONAL

12 t

13
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12 t

12 t

12 t

12 t

12 t
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Accionamiento de gran potencia de la grúa
Con componentes probados
,OS¬COMPONENTES¬DEL¬SISTEMA¬DE¬ACCIONAMIENTO¬DE¬LA¬GRÞA¬SON¬COMPONENTES¬DE¬
ALTO¬ RENDIMIENTO ¬ QUE¬ ASEGURAN¬ UN¬ CONTROL¬ SENSIBLE¬ Y¬ PRECISO¬ DE¬ LA¬ CARGA¬ %STÉN¬
ESPECIALMENTE¬DISE×ADOS¬PARA¬SU¬EMPLEO¬CON¬GRÞA¬Y¬SUJETOS¬A¬EXIGENTES¬TESTS¬DE¬
resistencia.
s¬-OTOR¬DE¬GRÞA¬¬CILINDROS¬TURBODIESEL¬DE¬,IEBHERR ¬¬K7¬03¬A¬¬MIN-1,
PAR¬DE¬GIRO¬MÉX¬¬.M¬A¬¬MIN-1, consumo de carburante optimizado a
través de gestión electrónica del motor.
s¬-OVIMIENTOS¬PRECISOS¬DE¬LOS¬CABRESTANTES¬Y¬DEL¬GIRO¬EN¬CIRCUITO¬CERRADO
s¬#ONTROL¬DE¬LA¬GRÞA¬ELÏCTRICOELECTRØNICO¬303¬A¬TRAVÏS¬DEL¬SISTEMA¬DE¬
COMPUTADORA¬,)##/.
s¬#ABRESTANTES¬DE¬FABRICACIØN¬,IEBHERR ¬¬K.¬TIRO¬EN¬LA¬CAPA¬EXTERIOR ¬A¬TRAVÏS¬DE¬
un alto tiro de cable son menos reenvíos necesarios.

Transmisor con display táctil
Monitor
,)##/.

2EGULACIØN¬DE¬MOTOR

Monitor
,)##/.

$ISPOSITIVO¬
DE¬PILOTAJE

$ISPOSITIVO¬
DE¬PILOTAJE

$ISPOSITIVO¬ $ISPOSITIVO¬
DE¬PILOTAJE DE¬PILOTAJE

#ABRESTANTE¬)¬
#ILINDRO¬DE¬
TELESCOPAJE

#ABRESTANTE¬))¬

#ILINDRO¬DE¬
basculamiento

Transmisor

"LOQUE¬DE¬
mando

Motor diesel de Liebherr

Mecanismo
de giro

Mecanismo de giro

Engrase centralizado

El sistema de comprobación LICCON

s¬%NGRANAJE¬PLANETARIO¬DE¬,IEBHERR ¬FRENOS¬
DE¬DISCO¬MÞLTIPLES¬ACCIONADOS¬POR¬MUELLE

s¬%NGRASE¬CENTRALIZADO¬PARA¬CORONA¬
de giro, bulones de pluma, cilindro
de basculamiento y cabrestantes

s¬,OCALIZACIØN¬RÉPIDA¬DE¬PROBLEMAS¬SIN¬
necesidad de instrumentos de medición adicionales

s¬$ISTRIBUCIØN¬UNIFORME¬DE¬LUBRICANTE

s¬6ISUALIZACIØN¬DE¬LOS¬CØDIGOS¬DE¬ERROR¬Y¬
descripción de los fallos

s¬-OVIMIENTOS¬PRECISOS¬EN¬CIRCUITO¬CERRADO
s¬,A¬VELOCIDAD¬DE¬GIRO¬PUEDE¬AJUSTARSE¬SIN¬
escalonamientos desde 0 - 1,2 min-1

s¬.IVEL¬DE¬LUBRICANTE¬SIEMPRE¬VISIBLE ¬
contenido en recipientes transparentes

s¬#ØMODAS¬FUNCIONES¬INTERACTIVAS¬PARA¬
la visualización de todas las entradas y
salidas
s¬6ISUALIZACIØN¬DE¬FUNCIONES¬Y¬LOCAlización de los distintos sensores y
actores

LTM 1350-6.1
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Control de grúa inteligente

LICCON2 – Seguro y confortable

El sistema por computadora LICCON proporciona
un manejo de grúa seguro y funcional
4ANTO¬EL¬SOFTWARE¬COMO¬EL¬HARDWARE¬PARA¬EL¬CONTROL¬DE¬LA¬GRÞA¬HAN¬SIDO¬DESARROLLADOS¬POR¬,IEBHERR¬%L¬SISTEMA¬POR¬COMPUTADORA¬,)##/.¬,IEBHERR¬#OMPUTED¬
#ONTROLLING ¬ES¬LA¬PARTE¬CENTRAL¬DEL¬CONJUNTO
s¬,IMITADOR¬DE¬CARGA¬INTEGRADO
s¬&ABRICACIØN¬DE¬COMPONENTES¬CLAVE¬POR¬,IEBHERR
s¬$ISPONIBILIDAD¬DE¬PIEZAS¬DE¬RECAMBIO¬GARANTIZADA
s¬0ROBADAS¬EN¬TODO¬EL¬MUNDO¬CON¬DIFERENTES¬CONDICIONES¬CLIMÉTICAS
s¬&ACILIDAD¬DE¬USO
,A¬ SEGUNDA¬ GENERACIØN¬ ,)##/.¬ ES¬ EL¬ RESULTADO¬ DEL¬ DESARROLLO¬ CONTÓNUO¬ POR¬
PARTE¬ DE¬ ESPECIALISTAS¬ DE¬ ,IEBHERR¬ QUE¬ CONSIGUE¬ ADAPTARSE¬ A¬ LAS¬ EXIGENCIAS¬
CRECIENTES¬DE¬MERCADO¬A¬TRAVÏS¬DE¬SU¬DISE×O¬DE¬PILOTAJE¬MODERNO¬Y¬ENFOCADO¬
hacia el futuro.

Tecnología Data Bus
,AS¬GRÞAS¬MØVILES¬DE¬,IEBHERR¬ESTÉN¬PREVISTAS¬DE¬COMPLETOS¬SISTEMAS¬DE¬TRANSMISIØN¬DE¬DATOS¬POR¬"US¬4ODOS¬LOS¬COMPONENTES¬ELÏCTRICOS¬Y¬ELECTRØNICOS¬IMportantes están provistos de microprocesadores propios, intercomunicados
POR¬UN¬ REDUCIDO¬NÞMERO¬DE¬CABLES¬ PARA¬LA¬TRANSMISIØN¬ DE¬DATOS¬ ,IEBHERR¬HA¬
DESARROLLADO¬UN¬SISTEMA¬DE¬TRANSMISIØN¬DE¬DATOS¬POR¬"US¬,3" ,IEBHERR 3YSTEM "US ¬AJUSTADO¬A¬LAS¬NECESIDADES¬ESPECÓlCAS¬DE¬LA¬GRÞA¬MØVIL¬,A¬TECNOLOGÓA¬
DE¬DATOS¬POR¬"US¬INCREMENTA¬LA¬lABILIDAD ¬COMODIDAD¬Y¬SEGURIDAD¬EN¬EL¬MANEJO¬
DE¬LAS¬GRÞAS

Enganchar y soltar pasteca
,A¬TERMINAL¬""4¬OFRECE¬AL¬OPERARIO¬LA¬POSIBILIDAD¬DE¬ENganchar y soltar la pasteca de la parte delantera de la
GRÞA¬CON¬CONTACTO¬VISUAL¬DEBIDO¬A¬LA¬POSIBILIDAD¬DE¬CONtrolar el cabrestante y cilindro de elevación con radio
mando.

s¬-AYOR¬lABILIDAD¬A¬TRAVÏS¬DE¬UN¬NÞMERO¬CONSIDERABLEMENTE¬MENOR¬DE¬CABLES¬
y contactos
s¬!UTOCHEQUEO¬CONSTANTE¬DE¬LOS¬uSENSORES¬INTELIGENTESh
s¬%XTENSO¬SISTEMA¬DE¬DIAGNOSIS ¬DETECCIØN¬RÉPIDA¬DE¬LOS¬FALLOS

Telemando

Sistema limitador del campo de trabajo
LICCON (opcional)
s¬&ACILITA¬EL¬TRABAJO¬AL¬OPERADOR¬DE¬GRÞA¬
mediante el control de restricciones en
EL¬LUGAR¬DE¬TRABAJO ¬TALES¬COMO¬PUENTES ¬
TEJADOS ¬ETC¬
s¬0ROGRAMACIØN¬FÉCIL
s¬#UATRO¬FUNCIONES¬DE¬LIMITACIØN
- Limitación de altura de cabeza de pluma
¬,IMITACIØN¬DE¬RADIO¬DE¬TRABAJO
- Limitación de ángulo de giro
- Limitación de aristas

Planiﬁcador de trabajo LICCON
s¬0ROGRAMA¬DE¬ORDENADOR¬PARA¬PLANIlCAción, simulación y documentación del
TRABAJO¬CON¬GRÞAS¬EN¬EL¬0#
s¬2EPRESENTACIØN¬DE¬TODAS¬LAS¬TABLAS¬DE¬
CARGA¬DE¬LA¬GRÞA

Telemando (opcional)

Estabilización de la grúa

4ODOS¬LOS¬MOVIMIENTOS¬DE¬LA¬GRÞA¬PUEDEN¬SER¬DIRIGIDOS¬DESDE¬EL¬EXTERIOR¬DE¬
la cabina.
s¬-AYOR¬ElCIENCIA¬ECONØMICA
s¬"UENA¬VISIBILIDAD¬Y¬CERCANÓA¬A¬LA¬
carga
s¬3E¬EVITAN¬PROBLEMAS¬DE¬COMUNICAción entre gruístas y personal de la
obra

0OR¬ MEDIO¬ DEL¬ ""4¬ n¬ "LUETOOTH¬ 4ERminal, un mando móvil con display
DIGITAL ¬ LA¬ GRÞA¬ SE¬ ESTABILIZA¬ DE¬ FORMA¬
cómoda y segura. La función de arranQUEPARADA¬ DE¬ MOTOR¬ Y¬ REGULACIØN¬ DE¬
revoluciones, así como el indicador
electrónico de nivelación y de apoyos
automático, forman parte del equipamiento estándar.

Monitor a color

Paneles táctiles

%L¬NUEVO¬MONITOR¬A¬COLOR¬
,)##/. ¬UBICADO¬EN¬LA¬
CABINA¬DE¬LA¬GRÞA ¬PERMITE¬
UNA¬MEJOR¬LEGIBILIDAD¬DE¬LA¬
información. Las indicaciones
DE¬AVISO¬Y¬FUNCIONES¬DE¬GRÞA¬
se visualizan de forma clara
y fácil.

"AJO¬LAS¬PALANCAS¬DE¬CONTROL¬
e integrados en los apoyabrazos, los paneles táctiles
permiten la selección de difeRENTES¬FUNCIONES¬DE¬TRABAJO¬
%NTRE¬OTRAS¬COSAS ¬EL¬APOYO¬
DE¬LA¬GRÞA AJUSTE¬DE¬LOS¬FOCOS¬DE¬TRABAJO¬O¬LA¬REGULACIØN¬
del sistema de calefacción y
ventilación.

s¬"ÞSQUEDA¬AUTOMÉTICA¬DE¬LA¬GRÞA¬ADECUADA¬BAJO¬PARÉMETROS¬DE¬CARGA ¬RADIO¬Y¬
altura de elevación
s¬3IMULACIØN¬DE¬LOS¬MOVIMIENTOS¬DE¬GRÞA¬
CON¬VISUALIZACIØN¬DE¬PERlLES¬Y¬PRESIONES¬
de apoyos
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Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.

Codi: PR.2021.0147

Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de Vigilancia y Seguimiento Ambiental en

CAPÍTOL 1.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Carreteras.- Ministerio de Fomento - DGC - Mayo 1999.
1.- OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ
1.1



Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques

Seguretat i Salut.

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, prescripcions,

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE de

criteris i normes que regiran la construcció del Projecte executiu de de substitució d’escales mecàniques, a

19 de octubre de 2006).

Barcelona, av Rasos de Peguera-Mercat, al barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.

RD1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). Corrección de

1.2

Àmbit d’Aplicació

errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que no siguin

(BOE del 14 de marzo de 2009).

explícitament modificades pel Contracte d’obres.

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 (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu contingut regeix per

Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo).

les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives a l’establert en
disposicions legals vigents.



Obra Civil.

Instrucció del Formigó Estructural EHE de 2.008.
1.3

Disposicions Generals

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran d’aplicació els següents

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- Aprovat per O.M. de

documents:

6 de Febrer de 1976 i les ordres circulars posteriors.



Contractació

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de

de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 2011).

firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003).

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: “Rehabilitación de

Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001). El RD 817/2009, de 8 de

firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, corrección de erratas BOE

mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIII y IX y

del 25 de mayo de 2004).

modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de
2002.

Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras que
incluyan firmes y pavimentos.



Impacte ambiental

Evaluación deI impacto Ambiental (BOE del 26 de enero de 2008). Modificado por la Ley 6/2010, de 24

Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM i Normes UNE).

de marzo (BOE del 25 de marzo de 2010).
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el

Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del terra del Centre d’Estudis i Experimentació

medio ambiente (BOE del 29 de abril de 2006).

d’Obres Públiques.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008).

Mètode d’assaig del Laboratori Central (MOPU).

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución

Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado de la

del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, Evaluación deI Impacto Ambiental (BOE del 5 de

Instrucción de Carreteras (BOE del 4 de marzo de 2016).

octubre de 1988).
Capítol 1 - Plec de condicions tècniques generals
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Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació

de la Instrucción de Carreteras (BOE del 10 de marzo de 2016).

directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte.

Orden, de16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC sobre marcas viales, (BOE del 4 de

En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars prevalen el que s'han prescrit en

agosto y 29 de septiembre de 1987).

aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals
contingudes en el capítol I del present Plec.

Barreras metálicas: Orden Circular 28/2009, de 19 de octubre de 2009, sobre criterios de aplicación de
barreras de seguridad metálicas.

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser executat com si
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou definides les unitats

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia

d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01
a EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008).

2.2.

Direcció d’obra

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació Vigent, podran ésser
2.- CONDICIONS GENERALS

delegats amb el seu personal colꞏlaborador d’acord amb les prescripcions establertes, i poden exigir al

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin modificades per les

Contractista que aquests atributs delegats s’emetin explícitament en l’ordre que consti en el corresponent “Llibre

Prescripcions Tècniques Particulars o pel contracte que es derivi en el moment de la licitació de les obres.

d’Ordenances” d’Obra.

2.1.

Qualsevol membre de l’equip colꞏlaborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de la Direcció

Documents del Projecte

El present Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1 - Memòria i Annexos; Document núm.

d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi pertinents dintre de les

2 - Plànols; Document núm. 3 - Plec de Condicions; Document núm. 4 - Pressupost; i, Document núm. 5 –

atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista.

Sostenibilitat i Medi Ambient. El contingut d'aquests documents és detallat a la Memòria.
La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són pràcticament ambivalents,
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són de compliment

tenint en compte l’ anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar Direcció d’Obra, les funcions o tasques a que

obligatori, excepte modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota

es refereix aquesta expressió són presumiblement delegables.

pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1, Pressupost Total.
La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per la Propietat o en la persona o entitat designada
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexos, els amidaments i els

per l’esmentada Entitat.

Pressupostos Parcials.
Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment afecten a les
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que
això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de
considerar-se tan sols com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus

seves relacions amb el Contractista, són les següents:
- Exigir al Contractista, directament o a través 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 modificacions

propis mitjans.

degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs.
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per tant, el
Contractista no podrà alꞏlegar modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals.

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la
seva decisió.
- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols,
condicions de materials i d’execució d’unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les condicions
del Contracte.
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- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta.

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització que

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el compliment

assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la intelꞏligència de que qualsevol modificació

normal del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes

posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta.

corresponents.
- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els

Abans d’iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els detalls de les

permisos i les autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats

seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre ambdós, transmissió

per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes.

d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres.

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció
immediata, per la qual el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal, material de

2.4.-

l’obra i maquinària necessària.

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al Contractista poden

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els documents

Documents a lliurar al contractista.

tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuació:

del contracte.
- Participar en les recepcions provisionals i definitives i redactar la liquidació de les obres, conforme
a les normes legals establertes.

2.4.1.-

Documents contractuals.

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les Administracions

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva colꞏlaboració al Director per al compliment normal

Públiques.

de les funcions a aquest encomanades.
- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra.

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, es farà
constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques.

2.3.

Organització i representació del contractista.

El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el personal que

Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació amb els altres

compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant s’indiquen, amb

documents contractuals, de forma anàloga a l’expressada a l’Article 1.3.1 del present Plec. Malgrat tot l’anterior, el

independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides vàries d’elles per una mateixa

caràcter contractual només es considera aplicable a l’esmentada documentació si s’indica expressament en els

persona.

Plecs de Licitació.

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per representar com a

2.4.2.-

“Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi en el Plec de

d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació.

Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, estudis de

Documents informatius

maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que inclouen habitualment a
Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i l’experiència

la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en conseqüència, hauran d’acceptar-se tan sols com a

professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on es desenvoluparan els treballs

complements de la informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part d’aquella.
Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligència en la
Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran de

consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a l’execució de les obres.

l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l’obra, sent obligat, almenys,
que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació

2.5.-

tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el

d’aquesta.

desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec o en

Compliment de les ordenances i normativa vigents

qualsevol altre document de caràcter contractual.
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Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant

2.6.4.

a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures necessàries per tal

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el qual poder estendre

d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis,

i consultar-se els plànols. En aquesta oficina el Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció Facultativa:

lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

Oficina en l’obra

- El Projecte d’Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la Direcció
Facultativa.

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les servituds afectades,

- La llicència d’Obres.

conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent al seu compte

- El llibre d’Ordenances i Assistències.

els treballs necessaris.

- El Pla de Seguretat i Salut.
- El llibre d’Incidències.

2.6.

Obligacions i Drets del Contractista.

- El Reglament i les Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.

2.6.1.

Obligacions Generals corresponent al Contractista.

- La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents.

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o
autoritzant les instalꞏlacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra.

Disposarà a més el Constructor d’una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada perquè

b) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi

en ella es pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu
compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en els

2.6.5.

treballs.

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de

Presència del constructor a l’obra

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de l’obra.

treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hi hagi a les obres, posant-se a la seva

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels

disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises
per la comprovació d’amidaments i liquidacions.

subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin,

f)

comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció

2.6.6.

d’Obra, els subministres o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents

És obligatori del contracte executar quan sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, encara

d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació.

quan no s’hagi determinat expressament en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu

Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’entrat a les anotacions que es

esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de possibilitats que els pressupostos

practiquin en el mateix.

habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució.

Treballs no estipulats expressament.

g) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.
h) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva.

En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que requereix reformat de projecte

i)

amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi increment de preus d’alguna unitat d’obra a

Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra.

més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d’un 10 per 100.
2.6.2.

Verificació dels documents del projecte.

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per

2.6.7.

la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, solꞏlicitar els aclariments pertinents.

Quan es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte.

croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran amb precisió per escrit al Constructor; per part
2.6.3.

seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que figurarà

Pla de seguretat i salut.

El Contractista a la vista del Projecte d’Execució que contingui, en el seu cas, l’Estudi de Seguretat i Salut,

al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi.

presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de l’administració corresponent.

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el Constructor, haurà
de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui l’hagi dictat, la qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si
aquest ho solꞏlicités.
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Plànols complementaris.

El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les instruccions o

El Contractista haurà de solꞏlicitar el primer dia de cada mes els plànols complementaris d’execució, necessaris

aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del que s’ha projectat.

per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. Els plànols
solꞏlicitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies.

2.6.8.

Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa.

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció

3.1.3.

Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de l’ordre

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, el qual, abans de

econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra

quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits

disposicions d’ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la

en els plànols.

Interpretació dels plànols

seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual
podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de

3.1.4.

reclamacions.

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebre, tots els plànols que li hagin sigut facilitats,

Confrontació de plànols i mides.

i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols
2.6.9.

prevaldran sempre sobre les mides a escala.

Recusació pel Contractista del personal nomenat pel director de les obres

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilància de les
obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements.

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar l’obra i serà
responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer.

Quan es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat a l’article precedent, però
sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs.

3.1.5.

Contradiccions, omissions o errades en la documentació.

L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i/o pressupost i omès en els Plànols o
2.6.10.

viceversa, haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents.

Faltes del personal

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o
negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaldrà el prescrit en aquests

de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.

últims.

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb subjecció en el

Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin manifestament

seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a

indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs o que per ús i costums

Contractista general de l’obra.

hagin de ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls d’obra
omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, hauran d’ésser executats com si haguessin estat complerts
i correctament especificats.

3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
3.1.

Documents que defineixin les obres i ordres de prelació.
Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran el Director d’Obra

Les obres es defineixen en els Plànols i en la resta de documents del present projecte.

per la seva aprovació i posterior execució i abonament.
3.1.1.

Plànols

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les instruccions

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents per el Director, o pel

i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres, lliurarà la Propietat al

Contractista, haurà de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del Replanteig.

Contractista.
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6.- MATERIALS

En el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’inclourà la descripció de les obres a les que aquest Plec de

A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals",

Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert en el Plec de Prescripcions Tècniques

hauran d'observar-se les següents prescripcions:

Particulars.
Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar
En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per determinat

obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de l'obra. Si fos

material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques Particular fixarà

imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la

exactament la que sigui d’aplicació.

clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".

4.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs i

A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de Clàusules

pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista tindrà l’obligació

Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o Contracte no es

d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari.

preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
- Despeses corresponents a instalꞏlacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de
Serveis.

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin per
l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats.

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instalꞏlacions,
El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es

ferramentes.
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials.

proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament.

qualitat.

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instalꞏlacions per al subministrament d'aigua i
energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de

7.- DESVIAMENTS PROVISIONALS

presa, comptadors, etc.

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos provisionals per

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses

al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels confrontats, d'acord
amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones

comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin
obres definitives.

confrontades afectades per les obres, etc.
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a

Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el pressupost,
en cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del contractista.

Expropiacions i Serveis afectats.
- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra.
- Despeses d’accés i vials provisionals.

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, sent, per

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris

tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament.

contractats.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la
5.- REPLANTEIG DE LES OBRES

circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i circulació del personal de la

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les

propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos

obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de

en bones condicions de circulació.

detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips
i mà d'obra, necessaris per aquests treballs, aniran a càrrec del Contractista.

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista.
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8.- ABOCADORS

11.- INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització d'abocadors, així com les

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui possible

despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista.

executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques,
telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a l’execució

Si en els amidaments i documents informatius del projecte se suposa que el material de l'excavació de

de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats

l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat

d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses

material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a

motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es

abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del

consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació.

Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.
12.- EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS
El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que siguin

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus o de

susceptibles de ser reciclats.

serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la
substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a
l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus.

9.- SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS
En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades en el "Plec de

El Contractista solꞏlicitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició de

Prescripcions", aquelles que apareguin definides en els Plànols del Projecte.

la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs
d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.

incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació.

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o desviament, en tot

13.- DESVIAMENT DE SERVEIS

cas, dels serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient per a la millora del

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i les dades de què disposi, o

desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a

mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i les

les partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre

instalꞏlacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar

núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules

aquells que, en últim cas, consideri necessaris modificar.

Administratives Generals".
Si l'Enginyer Director es mostra conforme, solꞏlicitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la modificació
d'aquestes instalꞏlacions.

10.- EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no serà motiu de
reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la colꞏlaboració del Contractista,

que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris,

aquest haurà de prestar l'ajuda necessària.

sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors
conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i

14.- MESURES D'ORDRE I SEGURETAT

en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura marxa dels

determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost

treballs.

addicional es considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris.
En tot cas, el constructor serà única i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres de tot els
accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o entitat. En
conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent
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sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació d'assegurança contra el risc per

15.2.

Programa de Control de Qualitat.

incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent.

15.2.1.

Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d’Obra.

Codi: PR.2021.0147

La Direcció d’Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d’inspecció i Control de les obres i tramitarà els assaigs de
contrast.

15.- CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES
El contractista de l’obra està obligat a realitzar un autocontrol de qualitat de les obres que executa. Per això, a
l’inici de les obres, en base al pla de control de qualitat recollit en el projecte, realitzarà el seu Pla d’autocontrol de

El cost de l’execució d’aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a conseqüència dels mateixos el

qualitat.

subministrament, material o unitat d’obra compleix les exigències de qualitat.

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d’obra que en cada

Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos:

cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció, a

a) Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra és rebutjat

efectes d’autocontrol de qualitat per part del contractista.

b) Si es tracta d’assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials o
unitats d’obra que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats per la Direcció d’Obra.

En el cas de que l’autocontrol definit pel contractista no es consideri suficient, sempre i quan no vinguin

c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors.

determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició general a l’efecte, la Direcció fixarà el
nombre, forma i característiques que han de reunir els esmentats assaigs, anàlisis i proves. El laboratori per a

15.2.2.

realitzar-los haurà d’estar corresponentment homologat, fixant-lo la direcció facultativa en cas de discrepàncies.

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar d’acord amb

Procediments, Instruccions i Plànols.

instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan detalladament
Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista en concepte d’autocontrol.

l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte.

En paralꞏlel a l’autocontrol de qualitat a realitzar pel contractista com a garantia de qualitat, la Direcció d’Obra o la

15.2.3.

Propietat podran utilitzar l’import destinat a control de qualitat de les obres detallat a l’annex corresponent i

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar documentada i serà

incorporat dintre del Pressupost per al Coneixement de l’Administració. A no ser que s’especifiqui el contrari,

sotmesa a l’aprovació de la Direcció d’Obra.

Control de materials i serveis comprats.

aquesta partida econòmica no serà gestionada pel contractista, restant aquest obligat a facilitar la realització
Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que es comprovi que els materials estan d’acord amb els

d’aquests assaigs i proves per al laboratori extern contractat a l’efecte.

requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció degudament avalats amb els resultats i
15.1

certificats dels assaigs realitzats.

Definició

S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per proveir la
confiança adient de que totes les estructures, components i instalꞏlacions es construeixin d’acord amb el

15.2.4.

Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte.

El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els procediments i les instruccions

Maneig, emmagatzematge i transport.

pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge de materials i
components utilitzats en l’Obra.

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents:
- Qualitat de matèries primeres.
- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació.

15.2.5.

- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge).

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per personal

- Qualitat de l’obra acabada (inspecció i proves).

qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis, Normes i

Processos especials.

Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte.
El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits.
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- Procediments d’inspecció, assaigs i proves

Inspecció d’obra per part del Contractista.

El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries perquè la

- Proveïdors i subcontractistes.

Construcció de l’obra s’ajusti a les condicions requerides en el Projecte.

- Embalatge, transport i emmagatzematge.
- Marcat i identificació.

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la representació de la Direcció

Documentació a generar referent a la construcció, inspecció, assaigs i proves.

d’Obra a la presa de provetes, realització d’assaigs “in situ” i/o en Laboratoris, controls de fabricació, etc., que
realitzi la Direcció d’Obra.

Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un llistat seqüencial de
totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota l’activitat o fase d’obra.

15.2.7.

Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a utilitzar, així

Gestió de la documentació.

S’assegurarà l’adequació i gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que s’aconsegueixi

com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar.

una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el Programa de Control de
Qualitat.

Una vegada finalitzada l’activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en el P.P.I.) de
que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats.

15.3.

Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció (P.P.I.).

La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 1.19.2., per cada activitat o

15.4.

fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o fase.

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contreu en compliment dels

Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat.

Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i s’entén inclòs en els Preus del Contracte.
Les activitats o fases d’obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, les següents:
- Recepció i emmagatzematge de materials.

15.5.

- Fabricació de tubs.

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número d’assaigs a realitzar

- Colꞏlocació de tubs en rases.

de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels treballs. S’entén que el número fixat

- Rebliments i compactacions.

d’assaigs és mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva freqüència, es prendran aquells

- Pavimentacions

que exigeixin una freqüència major.

Nivell de Control de Qualitat.

- Rics i aglomerats asfàltics.
- Construcció de Pous de Registre.

El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus d’aquests assaigs per tal d’aconseguir el control adient

- Formigons en General

de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals

- Colꞏlocació i cura

ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista.

- Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons)
- Acers en general.

15.6.

- Obres de fàbrica.

El Contractista tindrà al capdavant del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior amb tot l’equip

- Fabricació i transport de formigó.

necessari per l’execució d’aquest control.

Responsable del Contractista del Control de Qualitat.

- Etc.
16.- INICI DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quan siguin aplicables:

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions, desenvolupant en

- Descripció i objecte del Pla

la forma necessària perquè dintre dels períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs

- Codis i normes aplicables.

corresponents i, en conseqüència, l’execució total es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte.

- Materials a utilitzar
- Plànols de construcció (número i denominació)

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del començament dels

- Procediments de construcció prevists per el Contractista.

treballs almenys amb tres dies d’antelació.
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Ordre dels treballs.

Codi: PR.2021.0147

18.- CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ.

En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat del contractista, llevat d’aquells casos en que, per

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que prèviament

circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa.

hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit es lliurin a la Direcció
d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de conformitat amb l’especificat a l’article 11.

17.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE
17.1.

Modificacions del projecte per raons d’interès públic degudes a causes imprevisibles

18.1.

Obres ocultes.

Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i el seu calendari

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els plànols

d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir modificacions per raó d'interès públic en

previs perquè quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per duplicat, lliurant-se un a la

els elements que l’integren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb el previst a

Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per les dues parts. Aquests plànols, que hauran d’anar

l'article 92 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible (LES).

suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.

No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui integrar en el

18.2.

projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una prestació susceptible d’utilització o

El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les “Condiciones

aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats noves no contemplades en la documentació

generales y particulares de índole técnico” del Plec de Condicions i es realitzaran tots i cada un dels treballs

preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de forma separada, en estricta aplicació d’allò establert

contractats d’acord amb l’especificat també en aquest document.

Treballs defectuosos.

a l’article 155 b) LCSP.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels treballs que ha
17.1.

contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control a la

Modificacions del projecte per causes previsibles
1.- Segons l’article 202 LCSP, en la redacció donada per (l’article 92, de la llei 2/2011, de 4 de març,

Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d’obra,

d’Economia Sostenible (LES)) el projecte es podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els

que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte.

límits i les condicions de la modificació als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la
concurrència de les circumstàncies que donen lloc a la modificació pugui verificar-se de forma objectiva.

Com a conseqüència del anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes en els

2.- A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a

treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells colꞏlocats no reuneixen les condicions preceptuals,

màxim la modificació, computant-se l’import màxim com a valor estimat.

ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de

3.- El projecte o en el seu defecte el plec de licitació especificarà aquests imports i conseqüentment el

l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i

valor estimat del contracte.

tot allò a expenses de la contractista. Si aquest no considerés justa la decisió i es negués a l’enderrocament i a la
reconstrucció ordenada, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, el qual ho resoldrà.

ARTICLE 2.- COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ
S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents:

18.3.

Vicis ocults.

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les obres

condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones.

executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les

no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància a

condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d'altres empreses o institucions

l'Enginyer Superior.

relacionades amb les obres
- La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execució que es puguin determinar en el

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; en cas

present projecte, segons la documentació detallada en el mateix.

contrari a càrrec de la Propietat.

En funció de la gravetat de l'incompliment, al contracte es determinaran els límits de les penalitats que se li podran
atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en cap cas podran ser superiors al 10%, en
virtut del que determina la llei, i que seran descomptades de les certificacions de les obres.
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19. - PREUS

temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els amidaments per

a l’obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.

obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
Amb la composició dels diferents preus unitaris i els seus corresponents amidaments s’efectuarà el Pressupost
Complementàriament, els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat

Parcial de cada capítol i que la suma total serà el Pressupost d’Execució Material (PEM). Aquest pressupost es

prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2

veurà afectat per les despeses generals.

ni en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon
d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la

Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l’Administració, legalment

corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instalꞏlacions,

establertes, es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes que s’estableixen en un 13

etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat

per 100.

corresponent i els costos indirectes.
Benefici Industrial
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les

El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del Pressupost o Preu d’Execució

unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1,

Material.

per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de

Preu de Contracte

Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una advertència a l'efecte.

El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses Generals i el Benefici Industrial.

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els

L’IVA s’aplica sobre aquesta suma però no integra el preu.

corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels
conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per

19.2.

executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà del Director d’Obra, decideixi introduir unitats

el preu unitari corresponent.

o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista.

19.1.

A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista abans de

Composició dels preus i pressupostos.

Preus contradictoris.

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes.

començar l’execució dels treballs i en el termini no inferior a quinze dies. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en

Es consideraran costos directes:

primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte i sempre utilitzant com a base la

a) La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament

justificació de preus inclosa en l’annex corresponent de projecte, i en segon lloc al banc de preus d’ús més
freqüent en la localitat (ITEC).

en l’execució de la unitat d’obra.
b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de que es tracti o

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

que siguin necessaris per la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció d’accidents i
malalties professionals.

19.3.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament o
funcionament de la maquinària i instalꞏlacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obra.
e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instalꞏlacions, sistemes i equips

Reclamacions d’augment de preus per causes diverses.

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no
podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del
pressupost que serveixi de base per l’execució de les obres (amb referència a facultatius).

anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:

19.4.

Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus.

En cap cas podrà alꞏlegar el Contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació dels preus o de la
Les despeses d’instalꞏlació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons

forma d’amidar les unitats d’obra executades, s’entendrà el previst en primer lloc, el Plec General de Condicions
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de la seva realització és només un depenent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per
ell, que si reuneix en sí, per tant, la doble personalitat de Propietari i Contractista.

19.5.

Revisió dels preus contractats.

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que l’increment no arribi, en la

20.2.

suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el Calendari, un muntant superior al tres per 100 (3 per

Es considera “Obra per administració delegada o indirecta” la que convé un Propietari i un Constructor perquè

100) de l’import total del pressupost del Contracte.

aquesta, per compte d’aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.

En el cas de produir-se variacions en alça superiors en aquest percentatge, s’efectuarà la corresponent revisió

Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegat o indirecta” les següents:

d’acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, rebent el Contractista la diferència en més

Obres per administració delegat o indirecta.

a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonat directament o mitjançant el Constructor, totes les

que resulta per la variació del IPC superior al 3 per 100.

despeses inherents a la realització dels treballs convenients, reservant el Propietari la facultat de
poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant el Director en la seva representació, l’ordre i la marxa

No hi haurà cap revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el calendari de

dels treballs, a l’elecció dels materials i aparells que en els treballs han d’emprar-se i, en suma,

l’oferta.

tots els elements que consideri necessaris per regular la realització dels treballs convenients.
b) Per part del Contractista, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus

19.6.

coneixements constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en suma, tot el que, en harmonia

Aplec de materials

El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que la Propietat ordeni per escrit o

amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels treballs, pel que percebrà per això del

només per desig o necessitat expressa d’aquesta última.

Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import total de les despeses efectuades i abonades
pel Constructor.

Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva propietat d’aquest; de la seva
vigilància i conservació serà responsable el Contractista.

20.3.

Liquidació d’obres per administració.

Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta, regiran les normes que a la fi
En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap certificació a compte per

s’estableixin a les “Condicions particulars d’índole econòmic” vigents en l’obra; a falta d’elles, els comptes

compra de materials. Les compres prèvies van a compte del Contractista fins la seva utilització en obra.

d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la que s’haurà d’acompanyar i
agrupats en l’ordre que s’expressen, els documents següents tots ells conformats per la Direcció d’Obra.
a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que justifiqui

20.- OBRES PER ADMINISTRACIÓ
Es diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calen per a la seva realització les porti
directament el propietari o la Direcció d’Obra, bé per si mateix o per un representat seu, o bé mitjançant un

el dipòsit o la colꞏlocació d’aquests materials en l’obra.
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l’establert en la legislació vigent, especificant el
nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyada

constructor.

a aquestes nòmines una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i
ajudants de cada ofici, manobres especialitzats i lliures, administratiu d’obra, guardes, etc., que

Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.

hagin treballat en l’obra durant el termini de temps a que corresponguin les nòmines que es

b) Obres per administració delegada o indirecta.

presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada de runes.

20.1.

d) Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en

Obres per administració directa.

Es denominen “Obres per Administració directa” aquelles en les que el Propietari de l’Obra per si mateix o

la qual la gestió hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del

mitjançant un representant seu, que pot ésser el propi Director de l’Obra, expressament autoritzat aquests efectes,

propietari. A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la qual la gestió o

porti directament les gestions necessàries per l’execució de l’obra, adquirint els materials, contractant el seu

pagament hagi intervingut el Constructor s’aplicarà, a falta de conveni especial, un quinze per cent

transport a l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions necessàries perquè el personal i

(15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de

els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si n’hi hagués, o si l’encarregat

seguretat preventius d’accidents, les despeses Generals que el Constructor origini als treballs per
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executats i ultimats d’acord i subjecció als documents que constitueixen el Projecte, les que serveixen de base per
l’amidament i valoració de les diverses unitats.

20.4.

Abonament al contractista dels comptes d’administració delegat.

Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegats els realitzarà el

21.1.

Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o per la seva delegació

Al final de cada mes i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el mes, formarà el Contractista una relació

representant.

valorada de les obres executades durant el mes previst.

Independentment, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, l’amidament de l’obra realitzada, valorant-li

L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direcció Facultativa de la qual

d’acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor llevat

valorarà aplicant el resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent

de que s’hagués pactat el contrari contractualment.

per cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per cada una d’elles, tenint present a més a més

Relació valorades i certificacions

l’establert en el present “Plec General de Condicions econòmiques” respecte a millorar o substituir el material i les
20.5.

obres accessòries i especials, etc.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers.

Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Contractista-Director, aquest
advertís que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les unitats d’obra executada, fossin

El Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació, facilitarà a la

notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per unitats d’obra iguals o similars, ho

Direcció Facultativa les dades corresponents de la relació valorada, acompanyades d’una nota d’enviament,

notificarà per escrit al Constructor, amb la fi de que aquest faci les gestions necessàries per augmentar la

l’objecte de que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data del rebut de l’esmentada nota, pugui el

producció en la quantia assenyalada pel Director.

Contractista examinar-les i tornar-les signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents al seu rebut, el Director acceptarà o

Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el

rebutjarà les reclamacions del Contractista, si n’hi hagués, donant compte el mateix de la seva resolució, podent

Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixant el seu import del quinze per cent (15 per

aquest, en el segon cas, acudir davant del Propietari contra la resolució del Director en la forma previnguda en els

100) que per als conceptes abans expressats correspondria abonar-ho al Constructor en les liquidacions

“Plecs Generals de Condicions Facultatius i Legals”.

quinzenals que preceptivament han d’efectuar-s’hi. En cas de no arribar ambdós parts a un acord en compte en
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director les certificacions de

quant els rendiments de la mà d’obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.

les obres executades.
20.6.

Responsabilitat del constructor.

En els treballs d’ “Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable dels efectes

El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta

constructius que puguin tenir els treballs o unitats per l’execució i també dels accidents o perjudicis que puguin

per cent (90 per 100) del seu import, els preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del

sobrevenir els obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries que en les disposicions

tant per cent del contracte.

legals vigents s’estableixen.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es refereix, i tindran el caràcter
En canvi, no serà responsable del mal resultat que puguin donar els materials i aparells elegits amb arranjament a

de document i lliurés a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final,

les normes establertes a l’esmentat article.

no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a que la valoració es refereix. En el cas

En virtut de l’anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos

de que el Director l’exigeixi, les certificacions s’estendran a l’origen.

i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.
21.2.

Millores d’obres lliurament executades.

21.- ABONAMENT DE LES OBRES

Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Director, emprarà materials de la més acurada preparació o més

Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu unitari invariable estipulat

grans que les indicades en el Projecte o substituint-se una classe de fàbrica amb una altra que tingués assignat un

per endavant per cada una d’elles. S’abonarà al Contractista l’import de les unitats compreses en els treballs

preu més alt, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, o, en general, introdueixi en aquest i
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subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.
Demora dels pagaments
21.3.

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el Contracte al que

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada.

L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb un preu establert i en el mes

correspon el termini convenient, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l’abonament d’un interès de

en que aquest s’hagi executat.

demora amb base oficial durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de les esmentades certificacions.

Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els quadres de

Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini d’un mes sense realitzar-se el pagament, tindrà dret el

preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els

Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent a les obres executades i dels

treballs als quals corresponen.

materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no
excedeixi de la necessària per l’acabament de l’obra contractada o adjudicada.

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a partir
Malgrat tot el que anteriorment s’ha exposat, es rebutjarà tota solꞏlicitud de resolució del contracte fonamentat en

dels preus unitaris de la Justificació de Preus.

la demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de la solꞏlicitud indicada ha
Pagaments

invertit en obra o en materials aplegats admissibles a la part de pressupost corresponent al termini d’execució que

Els pagaments s’efectuaran a les oficines de la Propietat en els terminis prèviament establerts, i el seu import

tingui assenyalat en el contracte.

correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades pel Director d’Obra, en virtut de les quals es
verifiquen aquells.

No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit l’execució de treballs
nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia.

Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, llevat de casos d’error en els amidaments del

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol treball, per al seu

Projecte, a menys que el Director ordeni, també per escrit, l’ampliació dels contractes.

abonament es procedirà així:
1º Si els treballs que es realitzen estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o

s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps degut, i el Director exigeix la seva realització

ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials i els

durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figuren en el seu Pressupost i abonats

augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades.

d’acord amb l’establert en els “Plecs Particulars” o en el seu defecte en els Generals, en el cas de
que els preus esmentats fossin inferiors a les que regeixen en l’època de la seva realització; en

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan el Director introdueixi innovacions que suposin una reducció

cas contrari, s’aplicaran aquests últims.

apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.

2º Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de
l’obra, per haver estat aquests utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, es valoraran i

23.- UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES.

abonaran els preus del dia, prèviament retallats.

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director de les obres,

3º Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la
construcció de la qualitat dels materials, res s’abonarà per ells al Contractista.

aquest determinarà el preu o partida d’abonament després d’escoltar al Contractista, el qual haurà de
conformar-se amb aquesta resolució, només en el cas en que, trobant-se dins del termini d’execució, prefereixi
enderrocar l’obra i refer-la d’acord a condicions, sense excedir-se de l’esmentat termini.

22.- INDEMNITZACIONS MÚTUES
22.1.

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres.

24.- ASSEGURANÇA DE LES OBRES

La indemnització per retard en l’acabament es determinarà en un dos per mil (2 per 1000) de l’import total dels

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la

treballs contractats, per cada dia natural de retorn, comptats a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari

recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per contracte
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els objectes assegurats. L’import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en

Termini de garantia

compte a nom del Propietari, per a què amb càrrec a ella, s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta

El termini de garantia serà de dos anys, comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que en el Plec

es vagi realitzant. El reintegrament de l’esmentada quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la

de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista, fet en documents
públics, el Propietari podrà disposar d’aquest import per a tasques diferents de les de reconstrucció de la part

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte.

sinistrada; la infracció de l’anteriorment exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el
contracte, amb devolució de fiança, abonament complert de despeses, materials aplegats, etc., i una

En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a

indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat,

l’incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de

però només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora,

15 anys a comptar des de la recepció.

respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Director.
26.- CONSERVACIÓ DE LES OBRES
Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els posarà el

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i reparació, i

Contractista, abans de contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de recavar d’aquesta la seva prèvia

tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.

conformitat.

L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balissatge,
senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instalꞏlacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

25.- RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA
Neteja final de les obres.

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de

El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la neteja de

Clàusules Administratives Generals".

l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instalꞏlacions, magatzems, edificis, etc.,
que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les

l’obra executada en perfecte estat.

despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista.

Recepció de les obres

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de robatori. El

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà un

Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques les despeses

reconeixement exhaustiu en presència del Contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses,

corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.

s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes, es farà constar i
es donarà al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un
termini per esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas de que els

Barcelona, març de 2022

arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció.
Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades per les
diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, així com la legalització de les
instalꞏlacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instalꞏlació elèctrica, de les quals haurà
d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa
tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent.

Félix Belmar López
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP.
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CAP. 2 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.
En cas contradictori entre el plec de condicions tècniques particulars i el plec de prescripcions tècniques
d’escales mecàniques, serà el plec deprescripcions tècniques d’escales mecàniques el que prevaldrà.
B-

Codi: PR.2021.0147

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

MATERIALS I COMPOSTOS

B0 - MATERIALS BÀSICS

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

B01 - LÍQUIDS
B011- - AIGUA

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B011-05ME.

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

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui
<= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en
l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de
l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B03C- - SAULÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03C-HH0A.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini
la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de
poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per
altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres
matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa
pel tamís 0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50
Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat: <= 50 mm
- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada

Codi: PR.2021.0147

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada
s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B03L- - SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03L-05N7.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
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Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats
per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8%
en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de
reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat
de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE
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146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
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Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemarlos sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net
destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
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- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de
l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
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necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que
no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del
blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6%
en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055- - CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B055-067M.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert
a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments
amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 1971.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B
o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
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¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser
declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6
de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta)
que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments
comuns a la norma UNE-EN 197-1.
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La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment
homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus,
subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques
i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la
norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros
para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de
cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de
los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua
de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i
per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per
a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
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- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS
A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques
mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar
que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del
Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6
de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició,
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS
B06E- - FORMIGÓ ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06E-12CD,B06E-12D9,B06E-1289.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
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màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la
relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació,
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de
l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no
podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a
l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF,
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN
934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a
ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM
32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/BW, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/AM(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNEEN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
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- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
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El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 123903. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es
disposa de suficient experiència en el seu ús.
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Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN
12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica
real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que
es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o
quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits
establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència
indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
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- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN
933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre
per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions
del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control.
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de
resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per
tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
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- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35*
>= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o
inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la
sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies,
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari,
s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris
a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre
cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació
d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la
merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior.
En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades
ambdues en proporció.
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La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es
podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.

____________________________________________________________________________
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- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que
li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

B0 - MATERIALS BÀSICS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

B07 - MORTERS DE COMPRA

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

B07L- - MORTER PER A RAM DE PALETA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

B07L-1PY6.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
- Morter de ram de paleta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius
(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material
d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor
o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es
inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos

MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició
i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades
(concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels
components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
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- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del
fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la
consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una
sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió
(UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de
seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90
% del previst en el projecte.
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- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic
de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0AM- -

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FILFERRO

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B0AM-078K.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:

FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de
calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
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* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 - MAONS CERÀMICS
B0F1A- -

MAÓ CALAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F1A-0760.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més
gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no
assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de
llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
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- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant,
amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials
orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació
de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins
dels límits següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si
el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments
dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12
mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau
d'exposició
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Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb
el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
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- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas,
la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons
estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control
de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior
al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del
Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb
la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
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- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6
determinacions realitzades.
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B4 - ESTRUCTURES
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z- - ACER PER A ESTRUCTURES

____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0 - MATERIALS BÀSICS

B44Z-0M0F.

B0H -

Plec de condicions

MATERIALS BÀSICS DE FUSTA

B0H1- - POST DE FUSTA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0H1-0OL2.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Post de fusta de pi encadellada, procedent de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes
i paral·leles
POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA:
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts ni estelles.
Les vores del post han d'estar acabades de manera que es puguin encadellar entre ells.
Les cares han de ser planes i amb les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Contingut d'humitat: Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius: <= 3,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm
Toleràncies:
- Llargària nominal: ± 20 mm/m
- Amplària nominal: ± 3 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Fletxes: <= 5 mm/m, <= 10 mm/total

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o
treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR,
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa,
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o
S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNEEN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils d'acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN
10025-1 i PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents
normes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN 10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
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El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les
normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de
soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material
base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades
al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la
superfície d'acer.
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin
dintre de les toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment
de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest
s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada
passada abans de fer la següent.
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.
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L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques
del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat
o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte.
No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com
a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes.
Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha
d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de
la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts
a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del
PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin
dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
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Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del
muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés
s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de
fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats
fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques
del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat
o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte.
No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la
peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel
fabricant per al producte a aplicar.
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura
del recipient.
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua
durant un cert temps.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys
de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui.
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, 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
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
Condiciones técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado
de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural
(EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural
(EAE).
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Acero (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER
BUITS:
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva
designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i,
si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
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- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la
secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida
al paquet o sobre el primer producte del mateix.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és
procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals,
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1
- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que
contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es
requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text
clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número
de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida
al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de
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recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas,
la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es
realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
- Sèrie lleugera: e <= 16 mm
- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada: e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents
assaigs:
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO
1461, UNE-EN ISO 2178).
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a
tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la
soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de
material d'aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres
seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència)
s'aplicarà la UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes
originals, així com la seva localització i orientació del producte.
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats
adequadament.
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Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és
acceptable.
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna
anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular
funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo
correctament amb una nova proveta.
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que
s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins
a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons
el resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona
d'influència de la soldadura.

____________________________________________________________________________

B8 - REVESTIMENTS
B89 - MATERIALS PER A PINTURES
B896- - PINTURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B896-0P0H.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques
o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de
calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
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- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà,
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis
i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de
l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró
o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de
tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,
ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una
capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de
l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
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- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
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- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): <
0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100%
¦
100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦
Bé
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
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- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró
o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions
bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als
detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
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- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS,
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE

del seu envàs tancat i sense

del seu envàs tancat i sense

del seu envàs tancat i sense

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
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- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas,
la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02
26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
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Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

____________________________________________________________________________

B8 - REVESTIMENTS
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z6- - IMPRIMACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8Z6-0P2D.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada
eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i
dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de
poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que
catalitzen en ser barrejades amb un activador
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM
D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
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Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells
ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits
durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48032): <= 2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas,
la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
- Assaigs sobre pintura líquida:
- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Capítol 2 – Plec de condicions tècniques particulars

24

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS
METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

Codi: PR.2021.0147

¦
T0
¦ No consignat ¦ No consignat ¦
¦
T1
¦
30
¦
15
¦
¦
T2
¦
30
¦
24
¦
¦
T3
¦
80
¦
50
¦
¦
T4
¦
80
¦
64
¦
+-------------------------------------------+
Resistència a l'abrasió (UNE-EN 1344):
- Classe A1: 2100 mm3
- Classe A2: 1100 mm3
- Classe A3: 450 mm3
Resistència al lliscament-derrapatge sense polit (SRV) (UNE-EN 1344):
- Classe U0: sense determinar
- Classe U1: 35
- Classe U2: 45
- Classe U3: 55

____________________________________________________________________________
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS
B9D -

MATERIALS PER A PAVIMENTS CERÀMICS

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

B9D0- - LLAMBORDÍ CERÀMIC

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B9D0-1BP6.

UNE-EN 1344:2002 Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Peça paral·lelepipédica, de cares rectangulars, o qualsevol altre forma que permeti una
col·locació en plantilla repetitiva, formats per una massa massissa de ceràmica, apta per a l'ús
en paviments exteriors.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les especificacions dimensionals, i les característiques físiques,
resistència glaç-desglaç, càrrega de trencament transversal, resistència a l'abrasió,
resistència al lliscament-derrapatge i resistència als àcids, d'acord amb la norma UNE-EN 1344.
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, forats o d'altres
defectes.
La cara superior ha de ser plana, llisa o amb relleu suau i uniforme.
Les dimensions nominals han de ser: llarg x ample (de la cara superior) x gruix.
Gruix:
- Per a muntatge flexible, sobre llit de sorra: >= 40 mm
- Per a paviments rígida, sobre solera de formigó: >= 30 mm
Relació llarg/ample: < 6
Resistència glaç-desglaç (UNE-EN 1344):
- Classe F0: Sense determinar
- Classe FP100: compleix
Càrrega trencament transversal N/mm2:
+-------------------------------------------+
¦
Classe
¦ Valor mig
¦ Valor Mínim ¦
¦
¦
¦
Individual ¦
¦------------¦--------------¦---------------¦

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe:
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 1344
- Identificació del producte segons la clasificació de la la norma UNE-EN 1344 i els valors
declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Tractament químic desprès de la cocció
- Resistència al glaç/desglaç
- Càrrega de trencament transversal
- Resistència a l'abrasió
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- Resistència al lliscament/derrapatge
- Comportament davant del foc
- Conductivitat tèrmica
- Indicació si els llambordins s'han tractat químicament desprès de la cocció
- Indicació, per als llambordins utilitzats en paviments flexibles, si tenen un bisell més gran
de 7 mm
- Ús previst: paviment flexible o paviment rígid, o els dos
- Lloc d'utilització: interior, exterior o els dos
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 134
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos
Per als productes previstos per al seu ús es àrees de circulació de vianants i vehicles,
incloses les zones delimitades per als transports públic, ha de constar a més:
- La resistència a la flexió
- La resistència al lliscament/derrapatge
- La durabilitat
Per als productes previstos per al seu ús com a paviments d'interior:
- Reacció al foc
- Resistència a flexió
- Resistència al lliscament/derrapatge
- Durabilitat
Per als productes previstos per al seu ús en cobertes:
- Comportament davant del foc exterior
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i per cada 1000 m2 de superfície, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec
de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un
laboratori acreditat:
- Pes
- Resistència a la compressió
- Resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)
- Resistència al desgast (UNE-EN ISO 10545-6)
- Gelabilitat (UNE-EN ISO 10545-12)
- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-3)
- Duresa al ratllat de la superfície
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
- Control de l'aspecte i característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del
Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 peces del mateix
lot.

Només s'acceptarà el lot,
satisfactoris.
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quan els resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR

BBB0- -

CARTELL EXPLICATIU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBB0-19MV.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal
en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal
gesticular, segons procedeixi.
CONDICIONS GENERALS:
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari.
La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i
la persona.
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem
classificar-la de la següent forma:
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un
perill.
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill.
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat.
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les
sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament.
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors.
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors i
d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està
assegurada per una il·luminació de suficient intensitat.
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que
facilita informacions complementàries.
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb
la seguretat i salut en el treball.
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa.
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en
contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints
d'equips mòbils.
ELECCIÓ:
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a
utilitzar s'han de centrar en:
- Atraure l'atenció del destinatari.
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació.
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- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar.
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat.
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill.
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan
especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de
referència:
- Riscos, prohibicions i obligacions.
- Riscos de caigudes, xocs i cops.
- Vies de circulació.
- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.
- Equips de protecció contra incendis.
- Mitjans i equips de salvament i socors.
- Situacions d'emergència.
- Maniobres perilloses.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o
no utilitzades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas en vías fuera de poblado.
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales.
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y
la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1:
Requisitos generales.

____________________________________________________________________________
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR

BBB4- -

SENYAL D'ADVERTÈNCIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBB4-19MI.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal
en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal
gesticular, segons procedeixi.
CONDICIONS GENERALS:
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari.
La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i
la persona.
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem
classificar-la de la següent forma:
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un
perill.
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill.
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat.
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les
sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament.
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors.
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors i
d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està
assegurada per una il·luminació de suficient intensitat.
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que
facilita informacions complementàries.
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb
la seguretat i salut en el treball.
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa.
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en
contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints
d'equips mòbils.
ELECCIÓ:
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a
utilitzar s'han de centrar en:
- Atraure l'atenció del destinatari.
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació.
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar.
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat.
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill.
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan
especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de
referència:
- Riscos, prohibicions i obligacions.
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-

Riscos de caigudes, xocs i cops.
Vies de circulació.
Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.
Equips de protecció contra incendis.
Mitjans i equips de salvament i socors.
Situacions d'emergència.
Maniobres perilloses.

Codi: PR.2021.0147

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBB7-19LZ.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o
no utilitzades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas en vías fuera de poblado.
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales.
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y
la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1:
Requisitos generales.
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBB BBB7- -

SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR
SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal
en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal
gesticular, segons procedeixi.
CONDICIONS GENERALS:
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari.
La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i
la persona.
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem
classificar-la de la següent forma:
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un
perill.
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill.
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat.
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les
sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament.
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors.
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors i
d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està
assegurada per una il·luminació de suficient intensitat.
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que
facilita informacions complementàries.
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb
la seguretat i salut en el treball.
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa.
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en
contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints
d'equips mòbils.
ELECCIÓ:
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a
utilitzar s'han de centrar en:
- Atraure l'atenció del destinatari.
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació.
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar.
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat.
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill.
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan
especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de
referència:
- Riscos, prohibicions i obligacions.
- Riscos de caigudes, xocs i cops.
- Vies de circulació.
- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.
- Equips de protecció contra incendis.
- Mitjans i equips de salvament i socors.
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- Situacions d'emergència.
- Maniobres perilloses.

Codi: PR.2021.0147

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o
no utilitzades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas en vías fuera de poblado.
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales.
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y
la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1:
Requisitos generales.

____________________________________________________________________________

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBC -

ABALISAMENT

BBC7- -

CON D'ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBC7-0R8T.

Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la
finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els canvis
de circulació que aquestes puguin provocar.
S'han considerat els elements següents:
- Con de plàstic reflector
- Tetrapode de plàstic reflector
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora
- Cinta d'abalisament reflectora o no
- Garlanda reflectora
- Garlanda lluminosa
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant
- Tanca metàl·lica, móbil
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast
- Fita
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables.
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir
la bona visibilitat i comprensió.
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva
col·locació en posició vertical.
LLUMS:
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc.
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el
seu recanvi.
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va
destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva
percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir
enlluernaments.
Els lents han de ser resistents als cops.
PIQUETA:
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport.
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.
CINTA:
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient
sobre el suport a la que va destinada.
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de
la senyal.
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.
GARNALDA:
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda.
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la
percepció de la senyal.
La distància entre plaques ha de ser regular.
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin
perjudicar el seu funcionament correcte.
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La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió
contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm
BARRERA DE PVC:
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen
la barrera i la seva col·locació en posició vertical.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
LLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes.
No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de
advertencia de peligro y balizamiento.

____________________________________________________________________________

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBC BBCE- -

ABALISAMENT
LLUM D'ABALISAMENT

Codi: PR.2021.0147

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBCE-0R97.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la
finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els canvis
de circulació que aquestes puguin provocar.
S'han considerat els elements següents:
- Con de plàstic reflector
- Tetrapode de plàstic reflector
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora
- Cinta d'abalisament reflectora o no
- Garlanda reflectora
- Garlanda lluminosa
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant
- Tanca metàl·lica, móbil
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast
- Fita
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables.
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir
la bona visibilitat i comprensió.
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva
col·locació en posició vertical.
LLUMS:
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc.
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el
seu recanvi.
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va
destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva
percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir
enlluernaments.
Els lents han de ser resistents als cops.
PIQUETA:
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport.
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.
CINTA:
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient
sobre el suport a la que va destinada.
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de
la senyal.
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.
GARNALDA:
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda.
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la
percepció de la senyal.
La distància entre plaques ha de ser regular.
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
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Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin
perjudicar el seu funcionament correcte.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió
contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm
BARRERA DE PVC:
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen
la barrera i la seva col·locació en posició vertical.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
LLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes.
No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de
advertencia de peligro y balizamiento.

____________________________________________________________________________

Codi: PR.2021.0147

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBC - ABALISAMENT
BBCI- - TANCA D'ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBCI-0R99.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la
finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els canvis
de circulació que aquestes puguin provocar.
S'han considerat els elements següents:
- Con de plàstic reflector
- Tetrapode de plàstic reflector
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora
- Cinta d'abalisament reflectora o no
- Garlanda reflectora
- Garlanda lluminosa
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant
- Tanca metàl·lica, móbil
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast
- Fita
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables.
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir
la bona visibilitat i comprensió.
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva
col·locació en posició vertical.
LLUMS:
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc.
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el
seu recanvi.
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va
destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva
percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir
enlluernaments.
Els lents han de ser resistents als cops.
PIQUETA:
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport.
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.
CINTA:
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient
sobre el suport a la que va destinada.
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de
la senyal.
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.
GARNALDA:
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda.
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La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la
percepció de la senyal.
La distància entre plaques ha de ser regular.
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin
perjudicar el seu funcionament correcte.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió
contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm
BARRERA DE PVC:
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen
la barrera i la seva col·locació en posició vertical.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
LLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes.
No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de
advertencia de peligro y balizamiento.

Codi: PR.2021.0147

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBM -

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBM4- -

CARTELL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBM4-0SIG.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies
utilitzades per vehicles i/o vianants.
S'han considerat els elements següents:
- Cartells, aquelles senyals en les que el disseny varia en funció de les informacions a
subministrar.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini anoditzat.
- Acer galvanitzat
S'han considerat els acabats següents:
- Amb pintura no reflectora
- Amb làmina retrorreflectant.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer
galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta
amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.
Els cartells han d'estar constituïts per un conjunt de lamel·les (de 175 mm. d'alçada) que
formen la placa en la que estan inscrits els símbols o llegendes d'una senyal.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la
intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de
la norma UNE-EN 12899-1.
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):
- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la
seva superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)).
- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides,
el substrat es una placa plana).
- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de
la superfície de la senyal front a la corrosió).
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció
4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC "Señalización
vertical" de la Instrucción de Carreteras.
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del
PG 3/75 MOD 11-OM.
No s'admetrà la utilització de les classes següents:
- Pressió de vent: Classe WL2
- Pressió deguda a la neu: Classe DSL0
- Carregues puntuals: Classe PL0
- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4
- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0
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Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul·lació per als que els coeficients
parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de
ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància,
coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d'una massa, de la
norma UNE-EN 12899-1.
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les
normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o
identificació correctes, com ara bonys, etc.
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol
altra imperfecció superficial
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la
norma UNE 135331
Brillantor especular a 60°C: > 50%
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra
Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A
l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb
el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
vertical de la Instrucción de Carreteras.
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar
sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de
tenir un codi d'identificació.
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al
se revers de forma clara i duradora amb la següent informació:
- Símbol del marcatge CE
- Número de identificació del organisme de certificació
- Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si
procedeix
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules
ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la mateixa norma.
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal
- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi
de làmpades si fos el cas
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que
contingui, entre altres, les següents dades:
- Nom i adreça de la empresa subministradora
- Data de subministrament
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la
marca, referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la
documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals,
així como la retrorreflexió del material.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el
subministrament si els dos resultats són satisfactoris.
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de
control definides.

____________________________________________________________________________
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BDD1- -

BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDD1-1KH3.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials
complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera
s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i
zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports,
molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir
una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir
soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina
d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva obertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha
de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de
ser com a mínim de 100 mm.
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La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la
classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les
normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre
mínim de 600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han
de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas
lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a
l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres
defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de
fosa o d'acer galvanitzat en calent.
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
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ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o
de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes
fredes, etc.).

BDG -

Codi: PR.2021.0147

MATERIALS PER A CANALITZACIONS

BDG0- -

BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDG0-1C2A.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté
i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
Material
Tipus
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones
subterráneas.
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDG BDG2- -

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

MATERIALS PER A CANALITZACIONS
FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BDG2-34UA.
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Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
Material
Tipus
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
Material
Tipus
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones
subterráneas.
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones
subterráneas.
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS
____________________________________________________________________________

BG1 -

CAIXES I ARMARIS

BG11- - ARMARI DE POLIÈSTER
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDG -

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

MATERIALS PER A CANALITZACIONS

BG11-0FS8.

BDG3- PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE
SERVEIS

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDG3-34II,BDG3-34IJ,BDG3-34IH.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Armari de polièster.
S'han considerat els armaris següents:
- Amb porta i finestreta
- Amb tapa fixa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una tapa o una porta.
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Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
El cos ha de ser monobloc i de polièster reforçat amb fibra de vidre.
Ha de portar orificis per a la seva fixació i a la part inferior una zona per al pas de tubs.
Classe del material aïllant (UNE 21-305): A
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei interior: >= IP-439
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei exterior: >= IP-559
AMB PORTA I FINESTRETA:
La porta ha de ser del mateix material que el cos.
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90°.
La finestreta ha de ser de metacrilat transparent.
AMB TAPA:
La tapa ha de ser del mateix material que el cos.
La tapa ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.
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- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

____________________________________________________________________________

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BG - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 BG2Q- -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG2Q-1KTE,BG2Q-1KTF,BG2Q-1KTC,BG2Q-1KSX.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als
requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
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Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN
50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de
producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN
50086-2-4.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG4L-09XQ.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
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- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en
front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues,
indicada amb els símbols normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i
llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar
clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb
la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols,
volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre
un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el
que ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als
específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament
assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de
portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents
a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
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- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb
els símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal
que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han
d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb
la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o
qualsevol altre part mòbil de l'interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han
de portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb
els símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que
estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor
automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver
l'esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en
l'apartat anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs
diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el
desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic
han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y
análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació
amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb
els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant
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- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar.
Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal.
L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus
diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

Codi: PR.2021.0147

BH - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT
BHM -

ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

BHM2- -

COLUMNA PER A SUPORT DE LLUMS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHM2-0FH3.
Plec de condicions

____________________________________________________________________________

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

BG - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
BGW0- -

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW0-0950,BGW0-0951.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m
d'alçària.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN
40-5.
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes,
i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:
- Columnes de planxa o xapa d'acer: material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus
S185), EN 10149-1 i EN 10149-2
- Columnes d'acer acabat en calent: material d'acord amb la norma EN 10210
- Columnes d'acer conformat en fred: material d'acord amb la norma EN 10219
- Columnes d'acer inoxidable: material d'acord amb la norma EN 10088
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes,
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús.
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques,
inclusions de flux o cendres apreciables visualment.
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària:
+-----------------------------------------------------------+
¦Dimensions (mm) ¦
300x300x6
¦ 400x400x10 ¦
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦
¦Alçària (m)
¦ 2,5 ¦ 4
¦ 5
¦ 6
¦ 8
¦ 10
¦
+-----------------------------------------------------------+
Perns d'ancoratge: acer S 235 JR
Dimensions dels registres i de les portes: Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN
40-2
Dimensions de la subjecció dels llums: Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 402
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5%
Si és de forma troncocònica:
- Conicitat (C): 1,2% <= C <= 1,3%
Toleràncies:
- Rectitud (xt, xp):
- sobre la llargària total lt: xt =< 0,003 x lt
- sobre una llargària parcial lp >= 1m: xp =< 0,003 x lp
- Llargària:
- columnes d'alçària nominal =< 10 m: ± 25 mm
- columnes d'alçària nominal > 10 m: ± 0,6%
- Apertura porta: + 10 mm; - 0 mm
- Secció transversal:
- tolerància de la circumferència: ± 1%
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- desviació forma (seccions circulars): ± 3% diàmetre calculat a partir de la
circumferència mesurada
- desviació forma (seccions poligonals): ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon
- Dimensions de l'acoblament:
- llargària: ± 2 mm
- diàmetre:
- fixació obtinguda a partir de tubs d'acer: tolerància segons EN 10210-2
- fixació obtinguda durant el procés de fabricació: ± 2%
- Torsió:
- columna encastada: >5º entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel centre
de la porta
- columna amb placa d'ancoratge: ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista de
la placa
- Gruix: la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge): <1º entre l'eix de la columna i l'eix
perpendicular al pla de la placa

-

Codi: PR.2021.0147

El número de certificat de conformitat CE
Referència a la norma europea EN 45-5
Descripció del producte i usos previstos
Les característiques dels valors del producte a declarar
- Resistència a càrregues horitzontals
- Prestacions davant de l'impacte de vehicles
- Durabilitat

____________________________________________________________________________

BH - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT
BHW8- -

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHW8-06IY.
Plec de condicions

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 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.

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums,
projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no
han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les
seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a
mínim:
- El nom o símbol del fabricant
- L'any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
- Un codi de producte únic
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a àrees de circulació:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme notificat
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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BL - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE TRANSPORT
UNE 20502-2:1993 Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 5. Altavoces

BLL - MATERIALS ESCALES

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BLL4-FG4R.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Per aquestes partides regirà tot allò descrit en el plec deprescripcions tècniques
d’escales mecàniques, recollit en el capítol 3 del present plec de condicions.
____________________________________________________________________________

BP - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
BP3 -

MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE MEGAFONIA

BP31-

ALTAVEUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP31-1BR7,BP31-1BR6.
Plec de condicions

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa que indiqui de manera indeleble:
- Tensió
- Tipus de corrent elèctrica
- Intensitat
- Identificació del constructor
- Model o tipus
- Símbol del grau d'aillament
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Contrastar la documentació amb els equips i l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig els altaveus i reguladors de nivell sonor, el cablejat i sistema
de canalització. S'han de comprovar tots els equips amplificadors
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no compleixin
les especificacions del projecte.

____________________________________________________________________________

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements destinats a la difusió de so, per a interior o exterior.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La potència necessària ha de ser la indicada per la DF.
ALTAVEUS EXPONENCIALS:
Ha d'estar construït amb material resistent a la corrossió.
Ha de tenir sistema de sujecció que permeti com a mínim fixació amb tres punts.
Tensió del transformador: 100 V

BP - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
BPA -

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CTTV

BPA1- - CÀMERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BPA1-H5R3.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En caixa, inclosos els cargols de fixació.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa i protegits de la intemperie.

Plec de condicions

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Càmeres de vídeo per al circuit tancat de televisió.
CONDICIONS GENERALS:
La càmera s'ha d'instal·lar ha dins d'una carcassa protectora d'alumini anoditzat extrusionat,
específica per càmeres amb òptiques monofocals manuals, amb autoiris i zooms de fins 75 mm. Si
no s'indica el contrari, la carcassa ha d'estar preparada per la instal·lació de càmeres i
òptiques en interiors, essent necessari una carcassa per exteriors sols en casos molt concrets,
que s'han d'indicar expressament en el moment de decidir definitivament el lloc d'ubicació de

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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la carcassa. El tipus de protecció ha de ser IP-65. La carcassa ha de disposar de dos
premsaestopes per l'entrada de cables i de dos cargols de subjecció al suport.
L'òptica de la cambra ha de ser l'adequada per proporcionar la màxima cobertura amb la mínima
distorsió i ha de dependre del lloc definitiu d'instal·lació.
Característiques tècniques de les càmeres de vídeo:
- Càmera monocroma: (B/N)
- Dispositiu d'imatges: Sensor CCD de 13" de transferència interlínia
- Elements d'imatge: 500 (H) - 582 (V)
- Àrea sensibles: 3,3 mm x 4,4 mm
- Sistema de senyal: norma CCIR
- Sistema d'escombrada: 625 línies, 2,1 entrellaçat
- Sincronització: externa Line Lock CA
- Resolució horitzontal: 380 línies de TV
- Muntura d'objectiu: muntatge C/CS (focus posterior ajustable)
- Il·luminació mínima: 0,1 lux (F1.2)
- Relació senyal/soroll: superior a 45 dB ( amb AGC)
- Control de guany: amb AGC
- Control de Ccd IRIS: activació/desactivació seleccionada
- Control de fase: control de fase vertical (±90º)
- Sortida de vídeo: 1 Vpp, 75 W amb sincronització negativa, connector tipus BNC
- Alimentació: 220 a 250 Vac (50 Hz)
- Consum de potència: 6 W
- Temperatura de treball: -10 ºC a +50 ºC
- Humitat: 20 % a 80 %
- Pes màxim objecte: 1 kg
- Pes: Aprox. 700 g
- Dimensions: 53 x 56 x 178,5 mm
- Connectors: VÍDEO OUT - BNC. objectiu - 4 pins

Codi: PR.2021.0147

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i
materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de
tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les
especificacions de projecte:
- Monitors (marca, model, tipus (B/N o color), dimensions, resolució, etc.)
- Seqüenciador (marca, model, nº entrades, nº sortides, impedància, amplitud, ample de
banda, funcions, tensió d'alimentació i consum)
- Càmeres CCTV (marca, model, tipus (B/N o color), sensor, resolució, objectius,
alimentació, etc.)
- Videogravador (marca, model, sistema de gravació, temps màxim de gravació).
- Característiques ( impedància, amplitud senyals de vídeo, resolució, funcions, etc.).
- Cablejat (característiques i identificació, assaigs realitzats).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del
mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
B07 - MORTERS DE COMPRA
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
B07F- - MORTER SENSE ADDITIUS
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Unitat de càmera de vídeo instal·lada, inclosa la carcassa per a càmera de vídeo amb suport i
material de muntatge.

B07F-0LT4,B07F-0LT8.
Plec de condicions

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades.
UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de los
términos generales.
UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje
fotográfico sonorizado (Control, sincronización y Código de dirección)
UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e
identificación.
CCITT "de explotación de vídeo y asignación de frecuencias. Normas CCITT de International
fermeldeunion I.T.U."

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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Codi: PR.2021.0147

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions
de projecte.

____________________________________________________________________________
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P-

PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

Codi: PR.2021.0147

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

P2142- -

ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2142-4RNX.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i
serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa
sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior
restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola
natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O
CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

____________________________________________________________________________

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
P2146- -

Codi: PR.2021.0147

DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2146-DJ46,P2146-DJ3S.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Plec de condicions

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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 (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

____________________________________________________________________________

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

P21D - DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTALꞏLACIONS
P21DD- -

DESMUNTATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P21DD-HBKX.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
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- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Codi: PR.2021.0147

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21D - DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTALꞏLACIONS
P21DH- -

DESMUNTATGE D’ELEMENTS

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
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 perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de
l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer
l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Plec de condicions
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
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 perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tala de les branques
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau
que les del voltant.
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

P21R - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA
P21R0- -

TALA CONTROLADA

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

Codi: PR.2021.0147

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

____________________________________________________________________________
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P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P22 - MOVIMENTS DE TERRES
P221 - EXCAVACIONS

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P221E- -

P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21Z - OPERACIONS AUXILIARS PER A DESMUNTATGES O ENDERROCS
P21Z2- -

EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

TALLS EN PARAMENTS VERTICALS
P221E-AWDN.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Plec de condicions

P21Z2-HGY7.

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

Plec de condicions

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.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de
l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer
l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
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

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tall en parets de fàbrica per a obrir nous forats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del tall i protecció dels elements que calgui
- Realització del tall
- Neteja de la runa produïda
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de
tenir vores escantonades.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Al realitzar els talls no s'ha de produir danys als elements que envolten el parament (paviment,
parets, sostres, etc.), com ara cops, ratlles, etc.
S'ha de verificar que no hi hagi cap instal·lació en servei a la zona on es farà el tall.
Cal verificar que l'estructura sigui estable en fer el tall, i en el seu cas apuntalar els
elements que indiqui la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.
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- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig
SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
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
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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.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.
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).
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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 (PG-3).
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
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Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P22 - MOVIMENTS DE TERRES

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P224 - REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

P22 - MOVIMENTS DE TERRES

P2241- -

P225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT

P2255- -

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2241-52SO.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Plec de condicions

P2255-DPIR.

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

Plec de condicions

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i
d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment
s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- 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:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli,
zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb
els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els
sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
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La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
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).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de
ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.
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El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear
entre ells una superfície contínua de separació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C
en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
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.
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.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables,
turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la
rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així,
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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 (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2.
Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En
la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
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Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les
limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de
la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

____________________________________________________________________________

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P2R -
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus.
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.

GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2RA- - DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA

____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P2RA-EU7K,P2RA-EU7F.

P31 - RASES I POUS

Plec de condicions

P312- - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P312-D4Y9.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió,
amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del
formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó

Capítol 2 – Plec de condicions tècniques particulars

53

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.
- 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'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
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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'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles 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 garantir 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.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la
part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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P44 - ESTRUCTURES D'ACER
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

P44D- - PLATINA D'ACER PER A REFORÇ, COLꞏLOCADA

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.

____________________________________________________________________________

P4 - ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P44D-608U.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Platina d'acer per a reforç d'estructures, col·locada amb adhesiu
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa,
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les
característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per
la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès
del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar
embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
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- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article
80 de l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de
l'EAE.
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la
corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en
els plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents
i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts
de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma
involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per
càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es
pugui dipositar l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició
ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats
aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
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Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals
de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:
El fabricant de l'adhesiu ha de garantir les característiques mecàniques de l'adhesiu, i la
compatibilitat amb els materials que s'han d'unir. Ha de subministrar les instruccions
d'utilització, indicant el procés d'elaboració de la mescla, el temps d'utilització i les
temperatures a les que es pot utilitzar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural
(EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural
(EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix
distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del
procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la
seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa,
aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre
provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de
l'EAE.
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Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels
plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura,
aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements
secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements
elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per la
DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2
de l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzarà el
assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona
autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim
establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm
en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro
tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats
de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20%

Codi: PR.2021.0147

d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i
es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el
resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades
amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia
addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del
total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i
unions en T quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a
elements secundaris com rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

____________________________________________________________________________

P4 - ESTRUCTURES
P4T - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES
P4T1- - REPARACIÓ DE PARAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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P4T1-61SB.
Plec de condicions

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja.
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les
parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat a l'apartat Descripció, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
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.

Operacions de reparació de llosanes de balcó.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reparació de revestiment de cantell de llosana de formigó armat o amb estructura de perfils
laminats
- Reconstrucció de llosana sobre biguetes metàl·liques existents, totalment descobertes
- Reparació de cantell de llosana de pedra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reparació de revestiment de cantell de llosana de formigó o morter:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc del cantell de la llosana fins a desobrir els caps de l'estructura metàl·lica, o
l'armadura
- Neteja dels elements d'acer i passivat dels mateixos
- Aplicació d'un adhesiu per a fer el pont d'unió entre el formigó vell i el nou
- Perforació del formigó i fixació de barres d'acer inoxidable en forma d'U, per a formar un
cèrcol, i col·locació de les barres longitudinals d'acer
- Muntatge d'un encofrat inferior i lateral de la llosana
- Col·locació de perfils de poliestirè per a reproduir les motllures de la llosana
- Reconstrucció amb formigó del cantell de la llosana
- Col·locació d'una tela metàl·lica com aramdura de l'arrebossat
- Reconstrucció dels volums i motllures de la cara inferior amb morter polimèric
- Reparació dels ancoratges de la barana
Reconstrucció de llosana sobre biguetes metàl·liques existents:
- Preparació de la zona de treball
- Neteja dels elements d'acer i passivat dels mateixos
- Muntatge d'un encofrat inferior i lateral de la llosana
- Col·locació de perfils de poliestirè per a reproduir les motllures de la llosana
- Col·locació de peces d'encadellat ceràmic entre les bigues
- Col·locació d'una armadura perimetral connectada als caps de les biguetes, i d'una malla
superior
- Reblert amb formigó de la llosana
- Impermeabilització de la cara superior de la llosana
- Protecció de la làmina impermeabilitzant amb morter
- Enrajolat de la cara superior de la llosana, i col·locació d'una peça amb escopidor al
perímetre
- Desencofrat de la llosana
- Arrebossat de la cara inferior, armat amb una malla d'acer
- Reparació dels ancoratges de la barana
Reparació de cantell de llosana de pedra:
- Preparació de la zona de treball
- Neteja de la pedra amb extracció de sals i raspallat d'eflorescències
- Reproducció dels volums deteriorats amb morter de reconstrucció armat amb xarxa de filferros
d'acer inoxidable
- Aplicació d'un tractament hidrofugant a la pedra
CONDICIONS GENERALS:
La llosana reparada ha de ser estable i no ha de tenir elements amb perill de despreniment.
La geometria de l'element reconstruït i el seu aspecte superficial ha de correspondre a
l'element original, d'acord amb la DT i les indicacions de la DF.
No han de restar perfils d'acer ni armadures al descobert.
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes, sense regalims, taques o elements
adherits.
S'han de mantenir els junts existents.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària de llosana realment reparat, d'acord amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

P8 - REVESTIMENTS
P89 - PINTATS
P892- - FREGAT D'ÒXID, NETEJA I REPINTAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P892-4UD9.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
S'han considerat els elements següents:
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
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Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24
h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant.
La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

P9 - FERMS I PAVIMENTS
P93 - BASES, SOLERES I RECRESCUDES

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i
vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de
l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer
l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
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:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i
a les rasants previstes.
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:
- Gruix: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm

P931- - BASE DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P931-3G74.
Plec de condicions

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
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Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del
25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
____________________________________________________________________________
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui
la DT.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

P9 - FERMS I PAVIMENTS
P9D -

PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES

P9D1- - PAVIMENT DE LLAMBORDINS CERÀMICS, COLꞏLOCATS AMB MORTER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P9D1-6FKR,P9D1-6FKF.
Plec de condicions

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de llambordins o lloses.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la
DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- Replanteig de l'especejament.
- Humectació de les peces.
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.
- Humectació de la superfície.
- Reblert dels junts.
- Neteja del paviment.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
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L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
____________________________________________________________________________

RÈTOLS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PB9 -

VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical
de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

SENYALITZACIÓ INFORMATIVA

PB91- - CARTELL, COLꞏLOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PB91-DXVG.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Rètols
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant
cada 20unitats.
- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
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- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats
en l'apartat de control de materials (S).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

____________________________________________________________________________
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SENYALITZACIÓ VERTICAL

PBB2- - MATERIAL AUXILIAR PER A PROTECCIONS DE VIALITAT PROVISIONALS, COLꞏLOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PBB2-56H8.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal
en forma de plafó o un color, segons procedeixi.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
Principis generals:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis
generals:
- La senyalització mai no elimina el risc.
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització.
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi,
eliminant la seva eficàcia preventiva.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en
el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs
en què realment es necessiti, i solament en aquests.
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran
de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional),
indicatives del seus respectius continguts.
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc.
L'emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té
únicament la consideració de plafó indicatiu.
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu
emplaçament.
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
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pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals
"SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un
pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai
inclinats.
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de
Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min.
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es
composarà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18)
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada
La placa "OBRES" haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera,
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les
circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa
a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR 301). El primer senyal de
limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES"
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR
305)
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la
resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a
40 km/h.
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està totalment
proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la
desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR 401 (direcció obligatòria), inclinades a
45º i formant en planta una alineació recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
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La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o
no utilitzades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.
SUPORT RECTANGULAR D'ACER:
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas en vías fuera de poblado.
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y
la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1:
Requisitos generales.

____________________________________________________________________________
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SENYALITZACIÓ VERTICAL

PBBJ- - SENYAL PROVISIONAL, COLꞏLOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PBBJ-5677,PBBJ-5674,PBBJ-5679.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal
en forma de plafó o un color, segons procedeixi.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
Principis generals:
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Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis
generals:
- La senyalització mai no elimina el risc.
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització.
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi,
eliminant la seva eficàcia preventiva.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en
el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs
en què realment es necessiti, i solament en aquests.
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran
de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional),
indicatives del seus respectius continguts.
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc.
L'emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té
únicament la consideració de plafó indicatiu.
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu
emplaçament.
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals
"SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un
pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai
inclinats.
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de
Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min.
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es
composarà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18)
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada
La placa "OBRES" haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera,
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les
circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa
a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR 301). El primer senyal de
limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES"
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR
305)
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la
resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a
40 km/h.
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L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està totalment
proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la
desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR 401 (direcció obligatòria), inclinades a
45º i formant en planta una alineació recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o
no utilitzades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas en vías fuera de poblado.
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y
la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1:
Requisitos generales.
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ABALISAMENT

PBC5- - CON D'ABALISAMENT, COLꞏLOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PBC5-56GP.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja
que siguin ultrapassats.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis
generals:
- L'abalisament mai no elimina el risc
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part
dels responsables de la seguretat
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant
la seva eficàcia preventiva
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment
visible.
- L'abalisament hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu
emplaçament.
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els
elements de defensa són els del tipus TD (barrera "Jersei" o barana metàl·lica).
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es
compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.
- La placa "OBRES" haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera,
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions:
- Col·locació de cons separats 5 10 m en corba i doble recta.
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.
- Captafars separats 5 10 m en corba i doble recta.
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en
ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats.
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles,
les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui
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inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor,
centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o
no utilitzades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas en vías fuera de poblado.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
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- L'abalisament mai no elimina el risc
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part
dels responsables de la seguretat
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant
la seva eficàcia preventiva
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment
visible.
- L'abalisament hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu
emplaçament.
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els
elements de defensa són els del tipus TD (barrera "Jersei" o barana metàl·lica).
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es
compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.
- La placa "OBRES" haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera,
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions:
- Col·locació de cons separats 5 10 m en corba i doble recta.
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.
- Captafars separats 5 10 m en corba i doble recta.
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en
ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats.
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles,
les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui
inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor,
centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.

ABALISAMENT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PBCA- -

LLUM D'ABALISAMENT, COLꞏLOCAT
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o
no utilitzades.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PBCA-56H4.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja
que siguin ultrapassats.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis
generals:

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas en vías fuera de poblado.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
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- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.
- La placa "OBRES" haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera,
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions:
- Col·locació de cons separats 5 10 m en corba i doble recta.
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.
- Captafars separats 5 10 m en corba i doble recta.
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en
ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats.
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles,
les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui
inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor,
centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.

ABALISAMENT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PBCD- -

TANCA D'ABALISAMENT, COLꞏLOCADA
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o
no utilitzades.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PBCD-56H6,PBCD-HORA,PBCD-MUNT.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja
que siguin ultrapassats.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis
generals:
- L'abalisament mai no elimina el risc
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part
dels responsables de la seguretat
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant
la seva eficàcia preventiva
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment
visible.
- L'abalisament hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu
emplaçament.
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els
elements de defensa són els del tipus TD (barrera "Jersei" o barana metàl·lica).
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es
compondrà, com a mínim, dels següents elements:

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas en vías fuera de poblado.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
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PD - INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PDG -

CANALITZACIONS DE SERVEIS
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CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

PDG2-6SFS,PDG2-6SFT,PDG2-6SFR.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

____________________________________________________________________________
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment
NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o
buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució
de junts i reblert de rasa.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de
reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de
fer de manera que no es produeixin disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

PD - INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PDG -

CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDG5- -

MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS, COLꞏLOCATS (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PDG5-HA2I.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda
- Col·locació de la banda
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que
senyalitza.
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord
amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.
Cavalcaments: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
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.
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.
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.
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L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Codi: PR.2021.0147

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de neteja s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball.
Els elements propers a la zona a netejar s'han de protegir.
S'ha de comprovar que no hi hagi acumulats gasos tòxics a l'interior de les instal·lacions.
Si es detecten gasos, s'ha d'avisar a la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària executat segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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PD - INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PDH -

NETEGES I INSPECCIONS D'INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ

PD - INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDH0- - NETEJA I DESEMBUSSADA CLAVEGUERES, POUS I FOSSES SÈPTIQUES

PDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK1- - BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COLꞏLOCATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PDH0-60B1.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Plec de condicions

PDK1-DXA7.

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

Plec de condicions

Neteja d'elements de clavegueram amb camió-bomba equipat amb mànega d'aigua a pressió i vibrador
pneumàtic.
S'han considerat els següents tipus de neteges:
- Neteges de pous i foses sèptiques
- Neteges de clavegueres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i senyalització de la zona de treball
- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la neteja
- Execució de la neteja dels elements de clavegueram
- Comprovació del correcte funcionament de la instal·lació
- Retirada dels elements de protecció
- Neteja de la zona que hagi resultat afectada durant les feines
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les parts de la instal·lació de clavegueram que s'hagin netejat han de quedar en condicions de
funcionament.
Els registres de la instal·lació que s'hagin retirat durant les operacions de neteja s'han de
tornar a restituir. No hi ha d'haver fuites en cap d'aquests elements.
Si s'han obert finestres en els conductes, aleshores aquestes han de quedar tapades amb
materials compatibles amb als dels conductes.
Les zones de treball que s'hagin embrutat durant els treballs en la instal·lació del clavegueram
s'hauran de netejar.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de
l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer
l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
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(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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 (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
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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.

____________________________________________________________________________

PD - INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK2- - PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTALꞏLACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PDK2-AJYW,PDK2-CON1.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment,
sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de
l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer
l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
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- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts 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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions
exigides al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

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

____________________________________________________________________________

PG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG0 -

INSTALꞏLACIONS D'ENLLAÇ

PG06- - QUADRE ELÈCTRIC APARELL ELEVADOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PG06-ELLF.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Quadres de comandament i protecció, col·locats.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Col·locació de quadre de comandament i protecció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Quadre de comandament i protecció:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig del traçat de la instal·lació
- Col·locació de la caixa del quadre de comandament
- Col·locació dels mecanismes de protecció a l'interior de la caixa
- Col·locació del comptador
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició prevista a la
DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la
instal·lació o bé en els borns dels mecanismes.
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la
instal·lació fora dels punts de connexió.
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
QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
En els tubs de protecció elèctrica, els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes
d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
El comptador ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari
mitjançant visos.
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva
manipulació.
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima
de 150 cm i una màxima de 180 cm.
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Verticalitat: ± 2 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:
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.
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.
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- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada
la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT:
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 DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CABLEJAT:
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.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MECANISMES:
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.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En 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.
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.

____________________________________________________________________________

PG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG1 -

CAIXES I ARMARIS

PG11- - ARMARI DE POLIÈSTER PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES, COLꞏLOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PG11-DB9U.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts.
La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Codi: PR.2021.0147

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
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
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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 72402.
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

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

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

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
____________________________________________________________________________
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

PH - INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PHM -

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

ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

PHM2- -

COLUMNA, COLꞏLOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PHM2-DBF3.
Plec de condicions

____________________________________________________________________________

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

Codi: PR.2021.0147

La prova de servei ha d'estar feta.
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del
cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre
la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.

PL1 - ESCALES MECÀNIQUES
PL10- - ESCALES MECÀNIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PL10-3STF,PL10-MAN1,PL10-MAN2.
Plec de condicions

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per aquestes partides regirà tot allò descrit en el plec deprescripcions tècniques
d’escales mecàniques, recollit en el capítol 3 del present plec de condicions.

____________________________________________________________________________

PP - INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
PP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
PP7E- - PANELL MODULAR

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de
la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

ser aprovat per
fabricant. S'ha

les

materials

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PP7E-8944.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari
- Fixació a l'armari
- Execució de les connexions
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços
entre el plafó i l'armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les connexions han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme.

NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004).
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas
impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular
de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes,
de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular
para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de
2002).

____________________________________________________________________________

PP - INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
PPA -

INSTALꞏLACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV (CCTV)
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PPA0- - CÀMERA I ACCESSORI PER A CÀMERA, COLꞏLOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PPA0-HA5A.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació i connexionat de càmeres de vídeo per circuit tancat de televisió.
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions tant les del circuit tancat de televisió com les d'alimentació, han d'estar
fetes.
El lloc exacte d'instal·lació de les càmeres, així com la selecció i ajust de la seva òptica,
s'ha de decidir a peu d'obra, seguint sempre els criteris d'obtenció del màxim grau de cobertura
i ubicació en una alçària mínima de 3 m, o la màxima possible si el sostre és més baix.
Les connexions del cable amb la càmera s'han de fer mitjançant connectors del tipus BNC.
L'alimentació de les càmeres s'ha de realitzar en 230 Vac mitjançant cable de 3x1,5 mm2 de
secció.
La carcassa s'ha d'instal·lar amb un suport de paret, amb ròtula mòbil.
Els cables han d'accedir a la càmera travessant la carcassa amb premsaestopes i en el seu
recorregut des del conducte d'estesa de cables fins la carcassa, han d'anar entubats amb tub
corrugat metàl·lic, quan pugui quedar a l'abast de manipulacions per personal no autoritzat.

Codi: PR.2021.0147

- Verificació de la situació correcta de càmeres (per evitar pèrdues de visió desenfocament,
enlluernaments etc.). Verificació de connexions elèctriques i cablejat.
- Proves de funcionament dels equips:
- En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor.
- Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de seqüència, indicació
de càmera visionada)
- Càmeres. Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat d'imatge.
- Vídeo reproductor. Verificació del seu funcionament i que actua quan es produeix una
alarma
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà el funcionament de la instal·lació de forma global i es verificaran tots els
equips (càmeres, monitors, videogravadors, seqüenciador etc.). En qualsevol altre cas la DF ha
de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

____________________________________________________________________________

PQ - EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PQ2 -

El procés d'instal·lació no ha de causar desperfectes als materials.
S'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

PQ22- - PAPERERA DE PEU, COLꞏLOCADA

PAPERERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PQ22-DJJK.
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
Plec de condicions
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades.
UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de los
términos generales.
UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje
fotográfico sonorizado (Control, sincronización y Código de dirección)
UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e
identificación.
UNE-EN 61938:1997 Sistemas de audio, video y audiovisuales. Interconexiones y valores de ajuste.
Valores de ajuste recomendados de señales análogas.

Papereres de peu i murals.
S'han considerat els tipus següents:
- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó.
- Papereres collades al parament.
- Papereres collades al terra.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de
l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer
l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.

Capítol 2 – Plec de condicions tècniques particulars

74

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó:
- Formigonament del dau d'ancoratge
- Ancoratge del suport de la paparera
- Montatge de la paperera
Papereres collades a paraments:
- Fixació dels elements de suport
- Fixació de la paperera als suports
Papereres collades al terra:
- Fixació dels elements de suport
- Fixació de la paperera als suports
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Verticalitat: ± 10 mm
PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ:
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible.
Ancoratge del tub de suport: >= 15 cm
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:
Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport,
fixades a la paret.
Platines de fixació: 25 x 4 mm
PAPERERES COLLADES AL TERRA:
Els elements de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades al
terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ:
El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA:
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Codi: PR.2021.0147

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

PR - JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
PRE -

OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS

PRE1- - PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PRE1-906T,PRE1-906Y.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Poda d'espècies vegetals, amb recollida de brancatge i de restes de poda, neteja, càrrega i
transport fins a abocador autoritzat o planta de compostatge i trituració.
S'han considerat les podes de les espècies següents:
- Arbres planifolis o coníferes
- Palmeres
S'han considerat els tipus de poda següents:
- Pinzament
- Poda de formació
- Poda de refaldat
- Poda de neteja o sanejament
- Poda de seguretat
- Poda d'aclarida
- Poda de reducció de capçada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Senyalització i protecció de la superfície de terreny afectada per les operacions de poda
- Poda de l'espècie vegetal
- Protecció dels talls en cas necessari
- Recollida i càrrega sobre camió dels productes vegetals generats per les operacions de poda
- Transport a planta de compostatge dels residus
CONDICIONS GENERALS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Codi: PR.2021.0147

CAPÍTOL 3 - PLECS MUNICIPALS

A continuació s’adjunten els plecs particulars dels diferents organismes actuants a la ciutat de Barcelona que afecten a
aquest projecte.

S’adjunta:
-

PROTECCIÓ D’ELEMENTS VEGETALS DURANT LA REALITZACIÓ DE LES OBRES. De març de
2004.

-

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC
AJUNTAMENT DE BARCELONA. De juny de 2013

-

NORMATIVA DE COMUNICACIÓ 2012

-

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LES FUSTES

-

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES INFRAESTRUCTURES TIC ALS PROJECTES D’OBRA.
D’octubre de 2018.

-

AMBIENTALITZACIÓ

DE

LES

OBRES

A

LA

CIUTAT

DE

BARCELONA.

GUIA

PER

A

L’AMBIENTALITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’OBRES.
-

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESCALES MECÀNIQUES.

-

ESPECIFICACIONS

TÈCNIQUES

DE

LES

INFRAESTRUCTURES

TIC

PELS

PROJECTES

D’EDIFICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
-

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL MANTENIMENT DE LES ESCALES MECÀNIQUES
SITUADES A L’ESPAI PÚBLIC DURANT EL PERIODE DE GARANTIA.

Tots aquests documents estan penjats de forma lliure a la web municipal de www.bcn.cat, en el següent link:
www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba
En cas de contradicció amb el capítol 2 del plec de condicions o altres documents de projecte, prevaldran les
instruccions donades en els Plecs de Prescripcions Tècniques dels serveis Municipals.

A causa del seu tamany, per criteris de sostenibilitat no s’inclouen en format paper en el present document, inclouent-se
únicament en la versió en suport informàtic.

Barcelona, març de 2022

Félix Belmar López
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
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PROTECCIÓ D’ELEMENTS VEGETALS, DURANT LA REALITZACIÓ D’OBRES.
Els arbres actuen beneficiosament sobre el medi urbà. Suavitzen les temperatures,
afavoreixen la humitat relativa, fixen i absorbeixen la pols i els gasos contaminants,
amorteixen la contaminació acústica, alliberen oxigen, filtren les radiacions, redueixen els
microorganismes patògens de l’aire, detenen o canalitzen el vent, atrauen la fauna, i
aporten efectes positius sobre l’estat psicològic de l’home. La seva presència resulta per
tant imprescindible per aconseguir una millor qualitat ambiental.
Per tal de preservar els arbres existents, s’ha de tenir ben present les Ordenances
Generals del Medi Ambient Urbà (d’obligat compliment) en el seu article 223.2 el qual
remet a l’Ordenança sobre obres i instal·lacions i serveis en el domini públic Municipal
(article 63. Protecció de l’arbrat), així com les indicacions que tot seguit es formulen:
En primer lloc, en cas que calgui realitzar trasplantaments o noves plantacions cal que es
respectin els períodes especificats en el punt 4.1.3. del plec de condicions tècnic
facultatives d’obra nova de jardineria d’aquest Institut que són els següents:
x
x
x
x

Caducifolis de clima fred: hivern
Perennifolis de fulla ampla: final d’hivern i final d’estiu (abans de la brotada
primaveral i de tardor)
Perennifolis de fulla estreta (coníferes i resinoses): final d’hivern i finals d’estiu
(abans de la brotada primaveral i de tardor)
Espècies de climes càlids, palmeres i afins: primavera i començament d’estiu
(preferentment palmeres i similars).

En els darrers anys, s’ha observat com durant els treballs de construcció, moltes
vegades inconscientment, els arbres pateixen danys irreparables. L’obertura de rases, la
compactació del terreny, la impermeabilització del sòl, l’elevació del nivell freàtic, són
factors que cal preveure a l’hora de treballar al voltant dels arbres. És important, per tant,
seguir les directrius que s’estableixen en el següent decàleg de protecció dels arbres.

9. Per evitar danys mecànics, i sobre tot quan es tracta d’arbrat de carrer, s’envoltarà el
tronc amb una tanca de fusta, de 2m d’alçada com a mínim o s’anellarà amb
pneumàtics.
10. Les rases a menys d’un metre del tronc, s’obriran manualment i en cas de tenir que
tallar arrels serà necessària la supervisió de Parcs i Jardins.

11.- Caldrà adequar l’arbrat susceptible de ser afectat, com és el lligat de Palmeres o
poda d’arbres, previ inici dels enderrocs
12.- Els arbres es protegiran amb pneumàtic o taulons en cas d’elements individuals i
amb tancament tipus “Rivisa” en cas de grup.
El tràmit que cal respectar per tal d’aconseguit, una coordinació eficaç entre tots els
òrgans municipals intervinents, passaria pel següent:
En cas d’obra en les vies i espais públics, Parcs i Jardins ha d’emetre informe preceptiu
d’acord amb la valoració Norma Granada, i haurà d’exigir la constitució d’un dipòsit que
garanteixi la reposició dels elements vegetals, d’acord amb la valoració Norma Granada
que se’n faci.
En cas d’obra en espais privats, és preceptiu igualment l’informe de Parcs i Jardins quan
existeixin elements vegetals a l’interior de la finca, d’acord amb l’article 236 de
l’Ordenança General de Medi Ambient Urbà.

1. És important no compactar el terreny al voltant dels arbres

A més de ser d’aplicació el decàleg exposat anteriorment prèviament a l’atorgament de la
llicència és necessari el pacte entre la propietat i Parcs i Jardins per tal de preveure la
compensació del valor de la vegetació afectada, d’acord amb el previst a l’esmentada
ordenança.

2. Cal evitar obrir rases a menys de 1m de l’escossell dels arbres

Barcelona, març / 04

3. No s’abocaran productes tòxics ni restes de construcció al voltant dels arbres
4. No s’acopiarà material ni es col·locarà la caseta d’obra sobre l’escocell dels arbres.
5. No es podran utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals o instal·lacions
elèctriques o similars.
6. Caldrà valorar una possible poda correctora de la capçada per a contrarestar
l’eventual pèrdua d’arrels.
7. En espais oberts, caldrà protegir els arbres amb una tanca de fusta de 1,2-1,8 m
d’alçada, a una distància de 2 m de la capçada (5 m en arbres columnars)
8. Davant la impossibilitat d’impedir l’excés de trànsit i d’apilonaments, la superfície del
sòl al voltant de l’arbre s’ha de recobrir amb una capa de material de drenatge
(grava) d’un mínim de 20 cm de gruix, sobre la qual es col·locarà un revestiment de
taulons o d’altre material semblant

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat
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Les obres objecte del present Plec de Condicions són les anteriorment esmentades i que es descriuen a continuació, en general amb
expressió de les seves característiques especials.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC, AJUNTAMENT DE
BARCELONA

1.3.1 Instal·lació i muntatge dels punts de llum
Comprèn el subministrament i la instal·lació de lluminàries i els seus suports, amb els seus equips elèctrics necessaris, incloent
làmpades, reactàncies, condensadors, i la resta d'accessoris que siguin necessaris pel seu perfecte funcionament, així com les obres de
fàbrica i formigó necessari per a la seva sustentació.
1. - CONDICIONS GENERALS

1.3.2 Xarxa de distribució

1.1 - OBJECTE DEL PLEC

En les xarxes de distribució, s'inclou l'estès dels cables de subministrament en rases o tubulars preparades a l'efecte en els casos
d'alimentació subterrània i l'estès i col·locació d'aquelles parts que hagin de situar-se en l'exterior i de forma aèria, incloent-se els
dispositius i accessoris necessaris per a garantir un perfecte aïllament, així com les connexions i suports corresponents.

El present document es refereix a les condicions que han de complir les unitats d'obres i els seus materials, integrants en l'execució de
les obres d'instal·lació d'Enllumenat Públic en el terme municipal de Barcelona.

1.3.3 Connexions i Quadres de Control

Les condicions aquí establertes s'exigeixen per a proporcionar les garanties suficients de bon funcionament de tots els elements
integrants en les instal·lacions d'Enllumenat Públic, assignant així mateix, les normes de seguretat i duració, tant dels components dels
projectes, com de les xarxes d'alimentació i d'energia elèctrica, corresponents als mateixos, admetent pels esmentats elements, l'ús
considerat normal en aquest tipus d'instal·lacions.
També s'indiquen en els presents plecs, els assaigs, que en la recepció dels aparells i dispositius auxiliars dels mateixos, podran ser
efectuats per la Direcció Facultativa de l'obra, així com la forma i entitat que hagi d'efectuar aquests.
Tots els elements, aparells, components, aparellat, etc., hauran de ser acompanyats, en el cas que la Direcció Facultativa així ho
exigeixi, dels corresponents certificats, redactats pel fabricant, subministrador o contractista dels mateixos, i en els quals s'indicarà la
marca del fabricant, les característiques tècniques, així com les dimensions geomètriques, proves a les que han estat sotmesos i que es
consideren com representatius dels mateixos.
Es presentaran, tanmateix, els certificats estesos per Laboratoris oficials si els tingueren i els de Normalització que siguin exigibles
oficialment.
Totes les proves que hagin de realitzar-se dels materials segons el parer de la Direcció Facultativa, les realitzarà el Laboratori indicat
per aquest Excm. Ajuntament, el qual redactarà els corresponents informes tècnics dels mateixos.

Comprenen totes les caixes o armaris que es prevegin per a garantir una fàcil maniobra d'encesa i apagada, així com la necessària
protecció dels elements elèctrics de la xarxa i seguretat en cas d'avaries i contactes a elements conductors de lluminàries o suports
d'equips de comptatge i mesures.
1.3.4 Prova de posada a punt de la instal·lació
Comprèn el conjunt de proves que es jutgen necessàries per a la comprovació de les instal·lacions en el seu aspecte fotomètric, elèctric,
mecànic, químic, per a assegurar la posada a punt del sistema d'enllumenat.

1.4 - DISPOSICIONS APLICABLES
A més de les disposicions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació en tot el que especifica ell, les següents:
-Plec de Condicions Generals de l'Excm. Ajuntament de Barcelona.
-Plec de Condicions particulars i econòmiques que s'estableixin per a la contractació de cada obra.

Les despeses de tota índole originades per la realització dels assaigs seran a càrrec del contractista.

El Contractista està obligat a complir quantes lleis, disposicions, estatuts, etc. regeixin les relacions laborals, en vigor, o que d'ara
endavant es dictin.

1.2 - REGLAMENTS I NORMES

1.5 - AUTORITAT DEL TÈCNIC DIRECTOR DE L'OBRA, I INSPECCIÓ FACULTATIVA

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

L'adjudicatari executarà l'obra sota la direcció d'un tècnic facultatiu, amb capacitat legal respecte d'això, la lliure designació de la qual
comunicarà a l'Ajuntament per escrit abans d'iniciar-la.

-

Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per la Protecció del Medi Nocturn, DOGC, núm.3407 de
12/6/2001
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002 del 2 d’agost, BOE núm 224 de 18/09/2002) i Instruccions
Tècniques Complementàries (ITC).
Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Eficiència Energètica en Instal•lacions
d’Enllumenat Exterior
Decret 351/1987 de 23 de novembre, DOGC núm. 932.
Ordre 14 de maig 1987, DOGC núm. 851.
Pla Director d’Il·luminació de BarcelonaRecomanacions sobre Enllumenat de Vies Públiques CIE, Publicació núm.
115.Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric
Normativa sobre Prevenció de Riscs Laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de novembre.
Normes UNE que siguin d’aplicació.
Qualsevol altra legislació que sigui d’obligat compliment

Correspon la inspecció general de l'obra a l'Excm. Sr. Alcalde, als Regidors en els que delegui i al Secretari o funcionaris que aquest
designi; i la facultativa al tècnic amb titulació professional adequada i suficient que en qualsevol moment determini la Corporació, i a la
falta de designació expressa, al Cap del Servei municipal que l'obra correspongui.
La inspecció general de l'obra tindrà lliure accés a la mateixa en tot moment, per a les comprovacions que estimi del cas, i tanmateix
podrà demanar la presentació de documents justificatius del compliment de les obligacions contractuals i factures de subministrament
de materials arreplegats en l'obra o incorporats a la seva execució, a l'efecte de verificar les seves qualitats i característiques.
La inspecció facultativa, a més de les comeses atribuïdes a la inspecció general, tindrà especialment els següents:
a)
b)

c)
d)
1.3 - DESCRIPCIÓ DE LES OBRES QUE COMPRÈN
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Facilitar a la Direcció Facultativa i al personal de l'adjudicatari la interpretació del projecte d'obra i la seva execució.
Verificar en tot moment el curs de l'obra, compliment de les condicions del contracte, desenvolupament del mateix d'acord
amb el projecte, sistema general de treball, etapes o terminis del programa d'execució personal empleat i competència tècnica
i pràctica del mateix, segons procedeixi i rebutjar el que no respongui a la capacitat del seu ofici.
Comprovar el material arreplegat, les seves característiques i estat i la seva adequació al curs de les obres, determinar les
anàlisis d'aquell que s’estimi procedent i rebutjar els materials inadequats o imperfectes.
Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió o ajornament parcial de l'obra per termini no superior a vuit
dies o proposar major termini quan s'aconselli per circumstàncies de seguretat, defensa del patrimoni arqueològic o jardiner
de la Ciutat, naturalesa distinta a la que prevegem de les unitats d'obres a realitzar o circumstàncies meteorològiques.
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e)
f)
g)

Disposar senyalització d'obres en execució, sense perjudici de la responsabilitat del contractista al respecte.
Comprovar els fonaments disposats en l'obra i disposar el procedent per a la seva adequació a la naturalesa del terreny.
Proposar les modificacions que vinguin aconsellades sobre el projecte, durant la seva execució, per l'estat, naturalesa o
accident del terreny o de l'obra, per raons tècniques o per la dels materials disponibles.
h) Autoritzar la utilització, materials, mà d'obra especials que facilitin les tasques, sense minvar la seva perfecció.
i) Verificar la fabricació del material a emprar en l'obra, prèvia comunicació del nom i senyes del fabricant a qui l'hagi
encomanat, si és procedent, l'adjudicatari.
j) Establir els terminis parcials d'execució de l'obra, quan no vinguin determinats en el projecte, oferta del contractista o acord
d'adjudicació.
k) Assumir personalment i sota la seva responsabilitat en cas d'urgència o gravetat, la direcció immediata de determinades
operacions o treballs en curs, per això el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l'obra.
l) Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme al que disposa els documents del Contracte.
m) Participar en les recepcions, redactar la liquidació de l'obra, conforme a les normes legals establertes.
n) El Contractista està obligat a prestar la seva col·laboració a la inspecció facultativa pel normal compliment de les funcions
que se l’hi ha encomanat.

Abans d'iniciar l'execució de l'obra es procedirà al replantejament de la mateixa en el terreny, estenent-se acta firmada per ambdues
parts, i durant l'execució es realitzaran els replantejaments parcials que interessen al Contractista o a la Inspecció Facultativa, un i altres
a les seves costes, i amb responsabilitat Tècnica i econòmica al seu càrrec, encara en el cas en què aquests ens ho hagi requerit.

1.10 - INICIACIÓ I PROSSECUCIÓ DE LES OBRES
Després de firmat per ambdues parts el Contracte, el Contractista haurà de començar les obres dins del termini assenyalat.
Sent el temps un dels elements del Contracte, el Contractista prosseguirà l'obra amb la major diligència emprant aquell mitjà i mètodes
de realització que asseguren el seu acabament no més tard de la data establerta a l'efecte, o a la data a què s'hagi ampliat el temps
estipulat per a l’acabament.

1.11 - LLIBRE D'OBRA
Aquest llibre serà amb pàgines numerades i segellades, i romandrà en l'obra mentre duri la mateixa. En ell s'anotaran totes les
variacions i modificacions que sorgeixin durant el desenvolupament de l'obra.

1.6 - SUBCONTRACTES
Sense necessitat d'especificació venen compreses en el contracte les prestacions auxiliars necessàries per a la realització i determinació
de l'obra de conformitat al projecte.

Quan les modificacions o variacions es detallin en croquis o plànols, aquests es dataran i firmaran per ambdues parts a més d'indicar-se
en el mateix la pàgina i corresponent referència del llibre d'obra.

La utilització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers no implica conformitat amb ella ni subroga a aquest, enfront de
la Corporació, en els drets d'aquell, ni relleva a l’esmentat contractista de les seves obligacions i responsabilitats.
L'adjudicatari realitzarà les prestacions amb el personal necessari pel desenvolupament del programa i terminis de l'obra, per mitjà de
les relacions de treball o vincle professional establerts per la legislació vigent, que s'entendran concertades entre aquell i aquest amb
indemnitat de l'Ajuntament.

1.12 - TERMINI D'EXECUCIÓ
El termini d'execució es fixarà en cada cas i d'acord amb les característiques de cada obra, de la Memòria del corresponent Projecte.

Les disposicions sobre remuneració i la resta de condicions de treball, seguretat i higiene i previsió laboral afecten inexcusablement el
contractista i el seu incompliment, a banda de la jurisdicció a qui correspongui el seu compliment implica el d'aquest contracte.
1.13 - PLANS DE DETALLS DE LES OBRES
La subcontractació d'una part o la totalitat de l'obra, no podrà realitzar-se sense la revisió adequada i l’autorització d'aquesta per part de
la inspecció facultativa.

El Contractista presentarà tots els plans o esquemes de detall que s'estimi necessari per a l'execució de les obres contractades.

1.7 - PERSONAL DE CONTRACTISTA

1.14 - CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE

El Contractista estarà obligat a dedicar a les obres el personal tècnic amb que es va comprometre en el moment de la licitació.

El que menciona el Plec de Condicions i omès en els plans o viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en aquests dos
documents.

La Inspecció Facultativa podrà prohibir la permanència en les obres, de personal de Contractista, per motius de falta d'obediència i
respecte, o per una altra causa d'actes que comprometin la marxa dels treballs.

En cas de contradicció entre els Plans i el Plec de Condicions, prevaldrà el que prescriu aquest últim.
Les omissions en els Plans i Plecs de Condicions o les descripcions errònies dels detalls de l'obra que siguin indispensables per a portar
a terme l'esperit o intenció exposats en els Plans i Plec de Condicions, i que per ús i costum hagin de ser realitzats, no sols no eximeixen
el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls de l'obra omesos, o erròniament descrits, sinó que pel contrari, hauran de ser
executats com si hagués estat completa i correctament especificat en els Plans i Plec de Condicions.

El Contractista, podrà recórrer davant d'aquest Excm. Ajuntament, si entén que no hi ha motiu fundat per a l’esmentada prohibició.

1.8 - PROGRAMA DE TREBALL
En les obres que a criteri de la Inspecció Facultativa el requereixi i abans del començament d'aquests, el Contractista sotmetrà a
l'aprovació de la mateixa, un programa de treball amb especificació dels terminis parcials i dates de terminació de les distintes unitats
d'obra.

1.15 - PERMISOS I LLICÈNCIES

El Contractista presentarà tanmateix, una relació completa dels serveis i equips que es compromet a realitzar en cada una de les etapes
del Pla.

El Contractista haurà d'obtenir a les seves costes tots els permisos i llicències necessàries per a l'execució de les obres, corrent al seu
càrrec la confecció de tots els documents (projecte, certificat i butlletins), i tràmits necessaris per a la legalització de cada instal·lació,
davant dels Serveis indústria de la Generalitat de Catalunya, havent de gestionar amb el Servei d'Instal·lació d'Enllumenat, les
instàncies de sol·licitud d'aprovació i posada en marxa necessàries.
Les instal·lacions no es consideraran concloses fins que els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats.

1.9 - REPLANTEJAMENT DE LES OBRES

1.16 - SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

Aquest pla una vegada aprovat s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual.
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-

Totes les obres hauran d'estar perfectament delimitades, tant frontal com longitudinalment, per mitjà de tanques, o altres elements
anàlegs de característiques aprovades pels serveis tècnics municipals, de forma que tanquin totalment la zona de treball.

-

Haurà de protegir-se de manera indicada qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a lliure i segura circulació de vehicles i vianants,
tal com piles de runes, materials per a la reconstrucció del paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Quan sigui necessari es
col·locaran els discos indicadors reglamentaris, a més del que estableix les ordenances vigents.

b.
-

1.17 - RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin
ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal
al seu càrrec o una deficient organització de les obres.

-

Butlletins (imprès ELEC1), certificat d’instal·lació elèctrica segellat per un OC i acta favorable de l'OC (quan la
potència instal·lada >5kw).
Plànol fi d’obra de l’escomesa elèctrica realitzat pel punt de servei de ENDESA que hagi fet la connexió i
document de cessió d’instal·lacions.
Certificat de garantia de la instal·lació d’1any.
Donar d’alta el centre de comandament al sistema centralitzat.
Document de cessió d’instal.lacions.
Si es connecta a un armari existent (escomesa existent) prèvia autorització del Departament d’Enllumenat:
Projecte/Memòria de legalització visat de l’ampliació (esquema unifilar, càlcul de línies..)
Butlletins (imprès ELEC1), certificat d’instal·lació elèctrica segellat per una OC i acta favorable de l'OC (quan
l’ampliació de potència sigui > 50% de la potència instal·lada).
Certificat de garantia de la instal·lació d’1any.
Document de cessió d’instal.lacions.

Durant el període de garantia, serà responsable dels perjudicis que puguin derivar-se de materials o treballs incorrectes.

C)

Els serveis públics o privats que resulten danyats hauran de ser reparats, al seu càrrec, de manera immediata, previ avís als mateixos i
d'acord a les seves instruccions.

D) Mesures luminotècniques de la instal·lació (luminància mitja i uniformitat) un cop executada l’obra.

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.

E)

Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades, al seu càrrec, restablint les seves condicions
primitives o compensant els danys o perjudicis causats, en qualsevol forma acceptable.
Tanmateix, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les obres, havent de
donar immediatament compte de les troballes a la Direcció Facultativa de les mateixes i col·locar-los sota la seva custòdia.

Requeriments del Reglament d’Eficiència Energètica (RD 1890/2008):
Càlcul de l’eficiència energètica de la instal·lació i qualificació energètica.

Verificació de la instal·lació favorable per part del mantenidor de la zona.

En els casos especials, s'executaran les mesures de lluminàncies i enlluernaments.
Tot això sense perjudici de quants assaigs, comprovacions fotomètriques i proves de tota índole es consideri necessari siguin realitzades
pels Laboratoris i Serveis Tècnics Municipals. Les proves assenyalades anteriorment, es realitzaran en presència de Tècnics
Municipals, que confrontaran les mateixes, comprovant la seva execució i resultats.

1.18 - CONSERVACIÓ DE L'ENTORN URBÀ

Aquestes proves hauran de donar uns resultats no inferiors als del Projecte i als preceptius en el Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió i les Instruccions Complementàries del mateix.

El Contractista prestarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a
l'execució del contracte, sobre l'estètica i l'entorn de les zones en què es troben les obres.

Si el resultat de les proves no fos satisfactori, el sol·licitant haurà d'executar les operacions necessàries, perquè les instal·lacions es
trobin en perfectes condicions, i les obres de les quals hauran de quedar acabades en el termini fixat per l'Ajuntament.

En aquest sentit tindrà cura dels arbres, mobiliari urbà, tanques i la resta d'elements que puguin ser danyats durant les obres, perquè
siguin degudament protegides per evitar possibles destrosses que, de produir-se, seran restaurades a la seva costa.

Amb caràcter previ a la firma de l'Acta de Recepció Provisional, l'Ajuntament, podrà requerir al sol·licitant una liquidació de les obres,
realitzada amb els preus unitaris que figuren en el Projecte.

1.19 - NETEJA FINAL DE LES OBRES

Esmenades totes les deficiències, es girarà visita d'inspecció a les instal·lacions d'Enllumenat Públic, per part dels Serveis Tècnics
Municipals, als que acompanyaran representants del Contractista, en el sector on s'han executat les instal·lacions, que subscriuran la
seva conformitat en una còpia d'Acta de Recepció Provisional de les Instal·lacions, remetent-se dit exemplar a l'Ajuntament.

Una vegada que les obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits i edificis construïts amb caràcter temporal pel servei de l'obra,
hauran de ser desmuntats i els llocs del seu emplaçament restaurats de forma original.

Complementàriament a aquesta documentació tècnica, el Contractista lliurarà els documents acreditatius del compliment de les
disposicions previstes en la Llei 6/2001, en quant a rendiments i FHS de les lluminàries i la marca CE i certificació de producte en quan
als suports.

Tot s'executarà de forma que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estètiques d'acord amb el paisatge
circulant.
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte, i per tant, no seran objecte d'abonaments a banda per la seva realització.

1.21 - TERMINI DE GARANTIA

1.20 - RECEPCIÓ DE LES OBRES

El termini de garantia de totes les instal·lacions d'enllumenat públic serà d'un any, excepte que el Plec de Clàusules Administratives fixi
un termini superior, durant el qual el Contractista restarà obligat a conservar la instal·lació en perfectes condicions de funcionament i
seguretat, reposant els materials defectuosos, deteriorats i trencats o sostrets per tercers i dels accidents o perjudicis que puguin
produir-se.

Acabades les obres i instal·lacions i com a requisit previ a la recepció provisional de les mateixes, es procedirà a la presentació en
l'Ajuntament,

Si en el termini requerit no són reparades les anomalies existents, podran ser reparades per compte d'aquest Ajuntament, descomptant el
valor d'aquestes reparacions, de les retencions assenyalades en l'Art. 1.25 anterior.

A) Plànol fi d’obra de la instal·lació amb les característiques tècniques dels materials instal·lats (models, potències, materials,
homologacions etc.)
B)

Documentació relativa a la legalització i contractació de la instal·lació:
a. Si s’instal·la un nou armari (nova escomesa):
Projecte/Memòria de legalització visat (esquema unifilar, càlcul de línies, tensió de línies, característiques
tècniques dels materials instal.lats, models, potències, materials, homologacions..)
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1.22 - RECEPCIÓ DEFINITIVA
Transcorregut el termini de garantia i abans de procedir a la recepció definitiva de les instal·lacions, s'efectuarà una comprovació del
correcte funcionament de tots els elements integrants de la mateixa.
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2. - CONDICIONS DELS MATERIALS
Es realitzaran els mateixos assaigs i comprovacions definides per a la Recepció Provisional, comprovant-se els resultats de les
mateixes.
Una vegada esmenades, si és procedent, totes les deficiències observades, es girarà una visita d'inspecció a les instal·lacions
d'Enllumenats Públic per part dels Serveis Tècnics Municipals, als que acompanyaran representants del Contractista, del Servei de
Conservació i Manteniment de l'Enllumenat Públic, en el sector on s'han executat les instal·lacions, que subscriuran la seva conformitat
en una còpia de l'Acta de Recepció Definitiva de les instal·lacions, remetent-se dit exemplar a l'Ajuntament.

2.1 - CONTROL PREVI DELS MATERIALS

A partir de la Recepció Definitiva de les instal·lacions d'enllumenat públic, es responsabilitzarà de la conservació i manteniment de les
mateixes, l'empresa concessionària, en les condicions assenyalades en la concessió, sota la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.

Una vegada adjudicada l'obra definitivament i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà a la Direcció Facultativa, els Catàlegs,
cartes mostres, etc., que es relacionen en la recepció dels distints materials. No es podran emprar materials sense que prèviament hagin
estat acceptats per la Direcció Facultativa.

Tots els materials emprats, encara els no relacionats amb aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat i completament nous sense
haver estat utilitzats, encara que fos amb caràcter de mostra o experimental.

Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats per la Direcció Facultativa encara després de
col·locats, si no complissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, havent de ser reemplaçats pel Contractista, per altres
que compleixin amb les qualitats exigides.

1.23 - ALTRES CONDICIONS
Es compliran quantes disposicions de tipus legal referent a la remuneració i protecció de mà d'obra i Indústria Nacional, Assegurances
Socials i de qualsevol altre ordre que siguin aplicables a les obres que es van a executar.
El present Plec de Condicions podrà ser revisat i modificat per l'Ajuntament, quan l'avanç tecnològic, la posada en vigor de nous
Reglaments Estatals i el funcionament de les instal·lacions, requereixin la seva actualització, previ informe dels Serveis Tècnics
Municipals, tramitant-se dites modificacions, D'acord amb el que ordena respecte d'això en la legislació vigent.

Es realitzaran quantes anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la qualitat s'ordenin per la Direcció Facultativa, encara que
aquestes no estiguin indicades en aquest Plec, les quals es realitzaran en els Laboratoris que, en cada cas, indiqui la Direcció Facultativa
de l'obra, sent les despeses ocasionades per compte del Contractista.

2.1.1 - Condicions generals dels materials de l'obra civil
Quedaran derogades totes aquelles normes relatives a les instal·lacions d'enllumenat públic que es puguin contenir en disposicions i
Ordenances d'aquest Ajuntament i s'oposen al que disposa el present Plec de Condicions.

Tots els materials emprats en l'obra civil d'aquest projecte hauran de complir les especificacions que s'indiquen particularment per a
cada u d'ells en els articles d'aquest Plec.
Independentment d'aquestes especificacions, el director d'Obra està facultat per a ordenar les anàlisis i proves que cregui convenient i
estimi necessàries per a la millor definició de les característiques dels materials emprats.

2.1.2 - Condicions generals dels materials d'enllumenat públic
Tots els materials emprats, encara els no relacionats amb aquest Plec de Condicions, hauran de ser de qualitat i a ser possibles models
normalitzats per aquest Excm.Ajuntament, o intercanviables amb models instal·lats normalment.
Amb independència de les anàlisis i proves que ordeni la Direcció Facultativa, les quals s'executaran en els Laboratoris que aquesta
designi, es farà en els diferents materials a emprar el següent control previ:
Làmpades i equips
- El Contractista presentarà a petició de la Direcció Facultativa:
-

Catàleg amb el tipus de làmpades i equips que ha d'utilitzar, on hauran de figurar les característiques més importants i el flux
lluminós i una mostra a presentar.
Protocol dels fabricants de làmpades i equips amb les característiques que hagin de reunir les reactàncies que aconselli
emprar per a cada tipus específic, indicant no sols la intensitat d'arrancada, la potència i corrents subministrades, la resistència
a la humitat, l’escalfament admissible, etc., sinó també les proves que han de realitzar-se per a efectuar les comprovacions
corresponents.

Quadre d'Enllumenat Públic.
El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa un esquema unipolar del quadre d'Enllumenat, que seguirà les indicacions dels
plànols de detalls adjunts, ressaltant els elements més importants, acompanyant catàleg de caràcter tècnic d'aquests aparells amb
indicació dels tipus que es van a utilitzar.
Cables
Informar per escrit a la Direcció Facultativa del nom del fabricant dels conductors, tensions de servei, seccions i lliurament d'una
mostra dels mateixos.
Suports
Segons normativa EN-40.
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Presentació d'un croquis amb les característiques de dimensions, forma, gruixos de xapa i pes del suport amb la seva tolerància, que
pretén instal·lar. Aquest croquis seguirà les indicacions dels plànols de detall.
En aquestes característiques no podran figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors als del projecte.

Incorporarà les lletres E.P. o bé Enllumenat Públic, segons s’indica en els plànols de detall.

S’aportarà Certificat de Normalització s/ Real Decret 401/1989, UNE EN 40, i, en tot cas, complimentant el REBT2002, ITC BT 09.

La tapa ha de ser extraïble, obrir més de 90º i com a màxim a 120º i ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un
angle de seguretat a 90º.

Lluminàries

El desbloqueig i obertura serà amb clau codificada.

Abans de ser acceptades per la Direcció Facultativa els tipus de lluminàries a instal·lar, serà necessari la presentació pel Contractista a
la Direcció Facultativa de:

El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base inferior prou dimensionada per a millor repartiment de la càrrega. Serà
d’acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630.

-

Seran segons els plànols de detall adjunts.

Catàlegs en què han de figurar dimensions i característiques.
Corba d'intensitats lluminoses en un pla (corba fotomètrica d'un Laboratori Oficial).
Mostra dels diversos tipus que es van a emprar, pel seu posterior assaig en laboratori.
Certificat del fabricant a mesura que està construïda s/ NORMA UNE 60598
Certificat que acrediti el FHS i el rendiment lumínic

Les dimensions i dibuixos hauran de ser les indicades en els plànols de Projecte.
Les dimensions útils normalitzades seran segons el plànol de detall adjunt són:

Tots els escrits, catàlegs, cartes, corbes fotomètriques, etc., hauran de presentar-se en dos exemplars, reservant-se una d'aquestes
documentacions el Director Facultatiu i lliurant l'altra al Departament d'Enllumenat.

a)
b)
c)

400 x 400 mm., a vorera per canvis de direcció.
600 x 600 mm., per passos de vorera
600 x 600 x 1000mm., per connexió davant del quadre d’enllumenat.

En el cas que els models de qualsevol tipus de material oferts pel Contractista no reunissin al parer de la Direcció Facultativa suficient
garantia i aquests materials siguin fabricats per més d'un fabricant, es podrà exigir al Contractista, la presentació d'una proposta de tres
marques que compleixin amb el Plec de Condicions, entre les quals la Direcció Facultativa triarà la més adequada.

Els pericons de registre només es projectaran als passos de calçada, canvis de direcció i davant d’armari d’enllumenat. Aquells pericons
de connexió situats davant de quadres d’enllumenat es situaran a mínim 1m davant el quadre.

2.1.3 - Normalització

2.3.3 - Tubulars per a canalització

Tots els materials i instal·lacions utilitzats hauran de respondre a allò que s'ha normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o, si és
procedent, presentar possibilitat d'intercanvi sense necessitat d'operacions o elements accessoris.

2.3.3.1 - Tub de polietilè
Estaran fabricats en Polietilè d'alta densitat amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada exterior, unides per termofusió.
Els diàmetres a utilitzar, segons els casos seran 90 mm. d'exterior i 78 mm. interior o 110 mm. d'exterior i 95 mm. interior. Hauran de
portar una guia o fiador pel pas del cable.

2.2 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS MATERIALS D'OBRA CIVIL
Tots els materials d’obra civil compliran les condicions exigides en el Plec d’Obres de l’Ajuntament.

La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N.
La resistència a l'impacte per a una massa de 5 Kg. serà pel tub de 90 mm. de 20 J per a una altura de 400 mm. i pel tub de 110 mm. de
28 J per a una altura de 570 mm.

2.3 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS MATERIALS D'ENLLUMENAT

Complirà la norma EN50086 que portarà marcada en la coberta exterior, així com la data de fabricació.
2.3.1 - Perns d'ancoratge
Les característiques tècniques seran facilitades pel fabricant a la Inspecció Facultativa pel seu examen.
Construïts amb barra rodona d'acer ordinari amb una resistència a tracció, compresa entre 3.700 i 4.500 Kg./cm². allargament 26 % i
límit elàstic de 2.400 Kg./cm².

Hauran de suportar com a mínim sense cap deformació, la temperatura de 60º C.

Aquestes barres es roscaran per un extrem amb rosca mètrica adequada en una longitud igual o superior a 5 diàmetres i l'altre extrem es
doblegarà a 180º amb ràdio 2,5 vegades el diàmetre de la barra i aniran proveïdes de dos femelles i volanderes.

2.3.4 - Conductors

Seran admissibles per a determinats casos els perns químics, sempre que s’aporti un certificat de la seva resistència a la tracció que
haurà de ser igual o superior al pern convencional.

Procedència
Seran subministrades per casa de coneguda solvència en el mercat.

Dimensions normals:
Característiques i tipus
A) 20 x 500, b) 22 x 600, c) 24 x 800, D) 27 x 1000 i e) 27 x 1200.
Tots els conductors, quant a la qualitat i característica del coure.
2.3.2 - Tapes i marc per a arquetes

Els conductors utilitzats per les connexions i instal·lació interior en suports i caixes, seran flexibles, amb els conductors aïllats en PVC,
del tipus RV-06/1 KV, de secció 3x2,5 mm² segons Norma UNE 21123.

La tapa serà de fundició. ISO 1083/EN1563.
Els conductors utilitzats per a les línies d'alimentació dels punts de llum seran dels següents tipus segons el tipus de canalització.
Compliran amb la norma UNE EN 124.
A) Canalització subterrània.
La tapa serà de superfície metàl.lica antilliscant.
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Tant si és directament soterrat, com si és protegit amb tub, tipus RFV-06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 mm² segons Norma UNE
21123.

capacitat de commutació.
La potència de sortida serà de 2 W. estàndard.

B) Canalització aèria sobre façana amb grapes.
L'equip ràdio-mòdem es complementa amb una unitat d'antena omnidireccional, amb el seu cable de connexió, per a muntatge en la
coberta del quadre, o antena directiva col·locada en una columna d'enllumenat.

Únicament de secció mínima 5 x 4 mm². s/ UNE 21123.
C) Canalització aèria sobre suports.

2.3.7 - Caixa de maniobra
Cables tetrapolars autoportants trenats en espiral visible tipus RZ-06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 mm².
s/n UNE 21030.
2.3.7.1 - Armaris de Maniobra
2.3.5 - Portalàmpades
Els portalàmpades seran amb un cos de porcellana i tub interior de coure, amb connexió a cables d'alimentació per cargol, i amb
dispositiu de seguretat per evitar que es descargoli la làmpada per vibració. D'acord amb Normes UNE 20397-76.
Rosques normalitzades: per a casquet E-27 i E-40.
Qualsevol altre tipus de portalàmpades complirà amb la norma UNE que li sigui d’aplicació.
2.3.6 - Automatismes d'Encesa
Podran estar constituïts per:

2.3.6.2 - Sistemes de Control Centralitzat
2.03.6.2.1- Programador astronòmic amb captació de dades
Estaran muntats en un armari de maniobra i protegits contra contactes directes.
Disposaran d'una connexió per a terminal que permetrà l'accionament de la instal·lació, comprovació i modificació de dades, i
visualització de les mesures de paràmetres elèctrics en la pròpia escomesa.
Les seves característiques específiques compliran amb les següents prestacions mínimes:
− Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'orto i l'ocàs i canvi automàtic de l'hora d'hivern / estiu. Possibilitat de correcció
de 127 minuts sobre les hores d'orto i ocàs. Reserva de marxa 10 anys.
− 3 Relés de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixes:
− Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesura de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, factor de potència i
comptadors d'energia activa i reactiva i d'hores de funcionament.
− 8 Entrades digitals per contactes lliures de tensió per a registre de: a) les desconnexions de les proteccions, b) selector de
funcionament: manual, 0, automàtic, c) accionament de fotocèl·lula, etc.
− 1 Entrada analògica 4 - 20 mA. lliure.
− Registres: Memòria RAM per a emmagatzemar històrics com Registres de mesures elèctriques, Alarmes o esdeveniments,
etc.
− 1 Canal de comunicació RS232 optoaïllat per a connexió a mòdem telefònic o ràdio.
− 1 Canal de comunicació RS485 optoaïllat per a connexió a altres elements del sistema de control.
− Muntatge en rail DIN 35 mm.
2.3.6.2.2- Sistema de transmissió.
Els sistemes de comunicació seran compatibles amb els que indiqui la Direcció Facultativa Municipal i podran ser via cable en bucle
local, via ràdio a través de la xarxa pròpia, a través del corresponent mòdem.
Els sistemes via mòdem es componen d'un ràdio-mòdem per a transmissió de dades del tipus homologat per l’Ajuntament.
L'equip ràdio-mòdem serà controlat per microprocessador i incorporarà la font d'alimentació. Es connectarà a un dels ports sèrie de
l'actuador local.
El protocol serà transparent a l'utilitzat pels equips terminals de dades.

Es detallen els procediments de construcció i protocols d'assaigs necessaris, per a la correcta execució dels quadres d'enllumenat públic,
a fi d'aconseguir un sistema de fabricació estandarditzada a través de fabricants homologats, complint els procediments i normatives
establertes per a aquest tipus de components i garantir el correcte i fàcil manteniment posterior.
Sistema de fabricació
Els Centres de Comandament han de fabricar-se per empreses especialitzades i que estiguin homologades segons normes ISO
9001:9008. Els equips han d’incorporar:
Identificació clara exterior en els centres de comandament de la marca del fabricant.
Protocols d'assaig i control, segons normes UNE-EN-60439-1-1993.
Escomeses de Companyia, segons normes.
Full de garantia i esquema elèctric de potència i comandament en format A· plastificat, cargolat a l’interior de la porta.
Full d’instruccions de connexionat, verificació i posada en tensió.
Manual d’encesa amb instruccions de programació del terminal de control, regulador, comunicacions, etc.
En cas de dur comptador, full de verificació i manual del comptador de la companyia subministradora.
Etiqueta identificadora en l'interior de cada centre de comandament amb les següents dades:
Número de fabricació i data de fabricació.
Tensió de treball.
Potència nominal.
Verificació del control de qualitat.
Marcat CE
Els quadres s’entregaran completament acabats i llestos per funcionar, amb la programació i les comunicacions a punt.
Sistema de comandament i control centralitzat
Els centres de comandament han de tenir espai de reserva, accessoris elèctrics i el cablatge necessari per a la instal·lació d'un futur
Sistema de Gestió i Comandament Centralitzat.
Assaigs:
S'efectuaran els assaigs, segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993:
Inspecció de tots els conjunts i el cablejat.
Verificació de prova en buit, en tensió.
Verificació de funcionament elèctric i mecànic dels aparells.
Verificació de la resistència d'aïllament.
En cas de portar E/R de tensió, verificació dels límits de tensió previstos amb càrrega de potència.
Verificació dels límits d’escalfament en tota la gamma.
Verificació del grau de protecció en tota la gamma.
Característiques constructives

Treballarà en la banda UHF amb una canalització de 12,5 kHz i la seva velocitat mínima de transmissió serà de 2400 bps amb alta

Grau de protecció del quadre:
Mòduls de caixa seccionadora, escomesa i abonat: IP 65, IK 10.
Mòdul de regulador de tensió: IP 44, IK 10.
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de la xarxa elèctrica existent (comunicació PowerLine), evitant la instal•lació de cablejat addicional per al control.
Les capes superiors de comunicacions estaran basades en el standard LonWorks EN14908. Els equips transmetran amb una modulació
BPSK sobre una freqüència de comunicació primària centrada a 132KHz i una secundària redundant centrada a 115KHz.

Característiques mecàniques
-

-

Planxa d'acer inoxidable Norma AISI-304 de 2 m/m. de gruix.
Pintura normalitzada RAL 7032 RGHS 12340 en quadres tipus CITI i gris-negre RAL 7021 RGHS 12340 en MONOLIT.
Procés especial antigraffiti amb capa d’imprimació WASCH-PRIMER, esmalt sintètic, imprimació SL 100 METAL I SL
600 BRILLO HLG SYSTEM i assecat especial al forn.
Monòlit amb portes reversibles i panells a 2 cares.
Teulader per a la protecció contra la pluja.
Panys de triple acció amb empunyadura antivandàlica ocultable i suport per a introduir un cadenat.
Claus tipus JIS 20 per a tots els mòduls.
Armelles de transport desmuntable, per a col·locació de cargol enrassat un cop situat el quadre elèctric.
Sòcol d’acer inoxidable per a instal.lar encastat als fonaments, amb ancoratge reforçat amb trepant Ø 20m/m per a perns
M16.
Bancada de 300mm. D’acer inoxidable per a muntatge sobre el sòcol, amb perns M16.
Portes plegades en el seu perímetre per a major rigidesa, amb espàrrecs roscats M4 per a connexions
del conductor de terra.

Podran ser dels següents tipus:

2.3.7.2 - Aparells per a la Reducció de Flux en Capçalera
Estaran muntats en l'interior d'un armari de maniobra juntament amb els equips de comptatge i protecció.
Disposaran d'un interruptor que permeti el funcionament de la instal·lació sense la intervenció del regulador.
Haurà de poder-se connectar sense càrrega, sense que afecti als mecanismes de protecció.
Estarà protegit contra contactes directes.
Les tensions mínimes estaran regulades de forma que funcionin totes les làmpades sigui quin sigui el seu tipus i antiguitat.
En cas de fallada de tensió, quan es restableixi, arrancarà de forma normal passant a l'estat d'estalvi una vegada s'hagi estabilitzat la
instal·lació.
Característiques de l'estabilitzador-reductor de tensió

Característiques elèctriques
Cablejat:
Cablejat de potència 4x400/230V de colors negre, marró i gris per a les fases actives i blau per al neutre.
Escomesa: cable afumex rígid 750V de secció necessària segons norma de companyia, mínim 4x16 mm2.
Línia general: cable afumex flexible 750V de la secció necessària segons l’intensitat nominal, mínim 4x16 mm2.
Línies de sortida: cable afumex flexible 750V de la secció necessària segons l’intensitat nominal, mínim 4x16 mm2.
Cablejat de comandament i circuits complementaris a 230V/50Hz en cable afumex flexible de 1,5 mm2 de color negre per a
la fase activa i blau clar per al neutre.
Cablejat de control (Urbilux, circuits de control, comunicacions...) en cable afumex flexible de 1,5 mm2 de color vermell.
Mòdul d’escomesa:
Escomesa de mesura directa (fins a 63A) segons les normes de la companyia Endesa Distribución composta per la CGP amb
bases tipus BUC i la caixa de mesura.
Espai per a equip de mesura de tarifa unificada homologat per la companyia subministradora.
Mòdul d’usuari:
Aparellatge de primeres marques protegits amb caixes de doble aïllament IP 65.
La línia general consta de:
- Interruptor general automàtic (IGA) de corba C d’intensitat màxima 63 A en AC-1.
- Interruptor manual de potència per a by-pass de l’IGA, segons potència contractada
- Contactor(s) general(s) de l’intensitat que correspongui segons la potencia nominal, mínim 63A en AC-1.
- En cas de portar E/R de tensió, by-pass manual de l’intensitat que correspongui per a pontejar-lo en cas d’avaria.
Línies de sortida
- Protegides individualment amb tall omnipolar contra sobrecàrregues i curtcircuits.
- Línies de sortida a punts de llum:
- Interruptors magnetotèrmics d’intensitat segons la potència de sortida, corba-C i tall mínim 10KA.
- Diferencials instantanis d’intensitat segons la potència de sortida i sensibilitat mínima de 300mA.
- Bornes de la secció adequada a les línies de sortida de 16mm2 com a mínim.
- Premsaestopes de la secció adequada a la línia de sortida. Tamany mínim PG-29.
Proteccions generals addicionals
- Protector contra sobretensions permanents, obligatori segons la guia Vademecum de Fecsa-Endesa i les normes d’Endesa
Distribución.
- Descarregadors contra sobretensions transitòries Classe II.
Circuits i elements complementaris
- Enllumenat interior amb làmpada de led’s.
- Presa de corrent per a ús propi protegida amb diferencials de 30mA de sensibilitat.

L’Estabilitzador-Reductor anirà instal·lat en el propi Centre de Comandament i haurà de poder ser comandat pel Sistema de Control
Centralitzat.
Haurà de ser electrònic i completament estàtic.
Característiques elèctriques
-

-

Tensió d'entrada .... 3 x 400/230 V ± 15%
Freqüència ...... 50 Hz ± 2 Hz
Tensió de sortida .... 3 x 400/230 V ± 1,5%
Tensió d'arrancada ..... 220 V ± 2,5%
Tensió per a reducció de consum;
- Per a Sodi Alta Pressió ......... 185 V.
- Per a Mercuri Alta Pressió ..... 200 V.
Potència i Intensitat Nominal 15, 22, 30 o 45 kVA.
Sobreintensitat transitòria ....... 2 x In durant 1 min. cada hora
Sobreintensitat permanent. .......1,3 x In (incorpora protecció tèrmica)
Precisió de la tensió nominal de sortida per a una entrada del ± 10%.± 1,5%
Precisió de la tensió reduïda de sortida per a una entrada del ± 10% ± 2,5%
Regulació independent per fase.
No introdueix distorsió harmònica.
Factor de potència de la càrrega, des de 0,5 capacitiu a 0,5 inductiu.

Característiques climàtiques
-

Temperatura ambient .....-10ºC a + 45ºC
Humitat relativa màxima ....... 95% (sense condensació)
Altitud màxima. .......... 2.000 m.

2.3.8 - Suports
Tots els suports per l’enllumenat, siguin del tipus que siguin, hauran de complir amb les normes harmonitzades amb la Directiva
89/106/CEE que els hi siguin d’aplicació, en especial amb les normes UNE EN 40-5 “Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat
fabricats en acer”, UNE EN 40-6 “Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en alumini” i les normes UNE EN 40-7
“Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en polímers compostos reforçats amb fibres”.
S’aportarà el certificat d’origen de la xapa / tub / acer utilitzat per a la seva fabricació.

Comunicacions
Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat.
En cas que l’armari d’enllumenat no tingui prou cobertura Wi-fi s’optarà per les comunicacions tipus radio o fibra. El mòdem instal•lat
serà multioperador i no inclourà targeta de comunicacions.

En instal•lacions amb control punt a punt la transmissió de dades entre el quadre i els punts de llum es realitzarà, a nivell físic, a través

Els punts de llum han d’ésser accessibles pels vehicles de manteniment. Els accessos han de tenir una amplada de 3m.
Els punts de llum estaran situats fora dels parterres. Tots aquells punts que no siguin possible ubicar-los fora del parterre, caldrà
executar una zona pavimentada al voltant del fanal, entre 2 i 4m2.
Es tindrà en compte la situació dels passos de vianants, de manera que al costat de cada pas s’hi ubiqui un punt de llum i no un arbre.
S’evitarà mitjançant un replanteig acurat que els braços dels bàculs d’enllumenat es situïn a prop de la capçada dels arbres.
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S’avisarà al Departament d’Enllumenat si es comprova al replanteig que qualsevol element d’enllumenat queda afectat.
Durant l’obra, es mantindrà un enllumenat provisional d’obra.
Els suports tindran una garantia de 20 anys.

2.3.8.3 - Bàculs i columnes acer galvanitzat

2.3.8.1 - Braços metàl·lics
Característiques
Construïts en tub amb un diàmetre de 60 mm. d'acer ST 37 (DIN 2448), soldat a una placa de fixació de forma d’abraçadora, de 5 mm.
de gruix de forma rectangular i puntes arrodonides.
En la placa de fixació i pròxima als vèrtexs es practicaran 4 trepants de 15 mm. per al pas d'altres tants perns d'ancoratge, construïts en
barra rodona d'acer de 12 mm. de diàmetre i 200 mm. de longitud roscats 50 mm. d'un extrem i doblegat l'altre extrem per a millor
fixació a l'obra. Podran utilitzar-se altres tipus de fixació, com a perns amb resines, sistemes "SPIT" o semblants, etc., sempre que
aquests siguin d'absoluta garantia.
Les dimensions així com els detalls constructius s'especifiquen en el corresponent pla.

No s’acceptaran suports metàl.lics de més de 4 m. Sense el corresponent Certificat de Conformitat, segons determina la ITC-BT009 del
REBT 2002.
La base dels suports han d’estar reforçats amb anella de mínim 350mm d’alçada des de la base, espessor de 4mm, i sobresortir 150mm
sobre el paviment.
Els suports metàl.lics disposaran de cartel.les a la part inferior fins una alçada de 150mm.
No s’acceptaran anells ornamentals.

Característiques dels elements telescòpics
-

Protecció contra corrosió
Tots els braços es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud per mitjà d'immersió en bany calent.
El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98 % de zinc pur en pes havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de 600 gr/m² sobre
la superfície.
Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37501.

-

Estaran construïts amb segments de diàmetre variable, sent la zona d'encastament de 500 mm. Els tubs de diàmetre menor
disposaran d'una volandera soldada en l'extrem inferior de diàmetre igual al diàmetre interior de l’esmentat tub.
Tota la unió es protegirà amb un cèrcol embellidor en fosa d'alumini fixat per mitjà de cargols presoners a 120º.
La unió per encastament dels braços tant si és senzill com a doble es realitzarà en una zona d'encast de 400 mm. disposant en
la seva part superior d'un casquet de fosa d'alumini per a impedir l'entrada d'aigua.
La zona de les portelles disposarà d'un reforç suplementari amb aportació de material equivalent a l'obertura de 80 x 4,5 mm.
segons figura en els plànols adjunts.
La portella serà de 300 mm d’alçada i amb un sol punt de tancament, amb dos punts de recolzament.
En quant a la placa base de fixació, zona de reforç i disposició dels trepants pels perns d'ancoratge seran les normalitzades
per a les columnes troncocòniques i que figuren grafiades en els plànols adjunts.

Resistència a la protecció
L'assaig s'efectua directament sobre la superfície del suport o bé sobre una mostra treta del mateix.
La superfície a assajar es desgreixarà amb cotó net.
Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixar-les, s'introduiran durant deu minuts en una estufa a 100º C.
Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades.
Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianuro potàssic i d'una part de dissolució centinormal de
persulfat amònic.
Les mostres se submergiran de seguida en la mescla o sobre la superfície del suport, en el cas d'assajar-se directament.
Després de 10 minuts d'immersió o aplicació, s'assecarà la mostra mantenint vertical o es traurà el paper.
És admissible la presència de taques de color blau d'un diàmetre màxim de 15 mm. i el nombre del qual no serà superior a 2 per cm².
Resistència als esforços verticals
Haurà de resistir una càrrega almenys de 50 Kg., més el pes de la lluminària, amb l'equip incorporat i sense deformació permanent.
La càrrega de ruptura serà superior a 100 Kg.
Dimensions
Els voladissos normalitzats seran: 0,50 , 1,00 i 1,50 amb una inclinació sobre l'horitzontal de 10º.
2.3.8.2 - Columnes gran Altura
Tots els suports que superin els 16 m d'altura disposaran d'un dispositiu que permeti l'ascens i descens de les lluminàries pel seu
manteniment.
Les corones o parts lliscants disposaran d'un sistema mecànic d'ancoratge en la seva posició de funcionament i d'un sistema de frenada
automàtica en cas de ruptura o fallada del sistema elevador.
El sistema elevador estarà constituït per un motor i un sistema de cables i politges en l'interior de la columna, protegit contra contactes
directes i indirectes i contra sobreintensitats i curts circuits.
Els cables d'alimentació als projectors hauran de ser flexibles i la seva instal·lació ha de fer-se de manera que impedeixi el seu
retorciment en l'interior de les columnes en les operacions d'ascens i descens de la corona mòbil.
Els conductors elèctrics no estaran sotmesos a esforços de tracció.
Les portes d'accés al compartiment del motor estaran situades com a mínim a 30 cm d'altura de la rasant del paviment una vegada
instal·lada la columna.
Disposarà igual que la resta de suports d'una orella en lloc accessible per a embornar del cable de posada a terra.
Podrà admetre's l'ús d'un sol motor per a diverses columnes quan la direcció facultativa, en funció de la distància entre columnes i les
condicions de conservació així l'estimin convenient.
Amb les columnes se subministraran tots els elements pel seu funcionament, tant en condicions de servei com de manteniment i
comprovació.

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013

Pàg

18

Característiques dels elements troncocònics
Els bàculs i columnes metàl·liques seran troncocòniques amb conicitat del 20 % per a altures fins a 5 m. i del 12 al 14 % per
a altures superiors.
El tronc del con s'obtindrà en premsa hidràulica a partir de la planxa d'acer st37, segons Norma UNE EN 40, d'una sola peça
fins a altures de 12 m., soldada seguint una generatriu, realitzant-se la dita soldadura amb elèctrode continu i en atmosfera
controlada.
Haurà d'aportar-se un certificat del tipus de planxa.
En les soldadures transversals s'haurà de reforçar la secció d'unió per a assegurar la resistència als esforços horitzontals,
havent de polir aquestes amb la finalitat d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença.
Portaran soldats a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura central de 100 mm., pel pas de cables i
quatre trepants colissos pel pas d'altres tants perns d'ancoratge, aquesta placa haurà de ser reforçada per un cèrcol de reforç
de 250 mm d'altura i cartel·les tal com figura en els plànols.
Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes UNE 36011-75, roscats 100 mm. d'un extrem amb
rosca mètrica adequada al diàmetre del pern i doblegat l'altre per a millor fixació al formigó, lliurant-se cadascun, proveït de
dues femelles i volandera, igual que els perns químics.
En els bàculs la curvatura descriurà un arc de 75º amb un radi de'1,50 m. portant en l'extrem superior soldat per la seva banda
interior, a manera d’un maniguet d'adaptació, un tub de longitud i diàmetre adequats a la lluminària a instal·lar, segons
norma UNE 72-402-80.
En els fusts i a l'altura de 550 mm. de la placa base s'efectuarà una obertura rectangular i angles arrodonits de les dimensions
indicades en els plànols.
Amb els reforços interns corresponents per complir la legislació vigent sobre canelobres metàl·lics.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una
orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.
Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb indicació del nom del fabricant, dimensions i
numeració a fi d'identificar-los.
Totes les soldadures, excepte la vertical del tronc seran com a mínim de qualitat 2 segons Norma UNE 14011-74 amb
característiques mecàniques superiors al del material base.
La superfície exterior dels bàculs i les columnes no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran
adequadament a fi d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.
Es lliurarà amb cada bàcul o columna a més dels corresponents perns, una placa de presa de terra, d'acer galvanitzat de 500
x 500 x 3 mm. i presa de contacte lateral amb les corresponents peces de connexions adequades, de forma que asseguri el
perfecte contacte d'aquesta amb el corresponent cable de coure, de forma que la connexió sigui efectiva, per mitjà de cargols,
elements de compressió, reblades o soldadura d'alt punt de fusió.
La portella serà de 300 mm d’alçada i amb un sol punt de tancament, amb dos punts de recolzament.
Característiques dels elements circulars
-

Estaran construïts amb 1 únic segment de diàmetre invariable.
La zona de les portelles disposarà d'un reforç suplementari amb aportació de material equivalent a l'obertura de 80 x 4,5mm.
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En quant a la placa base de fixació, zona de reforç i disposició dels trepants pels perns d'ancoratge seran les normalitzades
per a les columnes troncocòniques.
Portaran soldats a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura central de 100 mm, pel pas de cables i
quatre trepants colissos pel pas d'altres tants perns d'ancoratge, aquesta placa haurà de ser reforçada per un cèrcol de reforç
de 350 mm d'altura i cartel•les.
Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes UNE 36011-75, roscats 100 mm d'un extrem amb
rosca mètrica adequada al diàmetre del pern i doblegat l'altre per a millor fixació al formigó, lliurant-se cadascun, proveït de
dues femelles i volandera, igual que els perns químics.
En els fusts i a l'altura de 550 mm de la placa base s'efectuarà una obertura rectangular i angles arrodonits amb els reforços
interns corresponents per complir la legislació vigent sobre canelobres metàl•lics.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per portella per a la sustentació de les caixa portafusibles i per sota
de la portella inferior una orella de planxa de ferro de 3 mm de gruix amb trepant central de 10 mm per a la connexió de presa
de terra.
Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb indicació del nom del fabricant, dimensions i
numeració a fi d'identificar-los.
Totes les soldadures seran com a mínim de qualitat 2 segons Norma UNE 14011-74 amb característiques mecàniques
superiors al del material base.
La superfície exterior de les columnes no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran
adequadament a fi d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.
Es lliurarà amb cada columna a més dels corresponents perns.
No s’acceptaran tapajuntes o embellidors a nivell de la rasant.
Els maniguets de muntatge tindran unes mides de Ø60x70 en columnes i Ø60x100 en bàculs.

-

-

Es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, per mitjà d’immersió, en bany calent.
El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98,5 % de zinc pur en pes, havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de
600 gr/m² sobre la superfície.
Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37501 i
compliran el Real Decret 2531/1985 de 18 de desembre. Haurà d'aportar-se un certificat de garantia del galvanitzat igual o
superior a 10 anys contra la corrosió.

L'assaig es realitzarà colpejant normalment la superfície d'un element que es prova amb una bola d'acer de'1 K. sotmesa a un
moviment pendular de ràdio igual a un metre.
L'altura de caiguda, és a dir, la distància vertical entre el punt en què la bola és deixada anar sense velocitat inicial i el punt
d'impacte, serà de 0,40 m.

Resistència al xoc de "cossos tous"
-

-

Fins una altura de 2,5 m. sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran, sense que es produeixi perforació, esquerda o deformació
notable, al xoc de "cos tou" que doni lloc una energia d'impacte de 60 Kg. Els xocs es realitzaran per mitjà d'un sac farcit
d'arena de riu silico-calcària de granulometria 0,5 mm. i de densitat aparent, en estat sec, pròxima a 1,55 o 1,60. L'arena estarà
seca en el moment de realitzar l'assaig a fi que conservi les seves característiques, especialment la seva fluïdesa.
La massa del sac ple d'arena serà de 50 Kg. i per a produir el xoc se sotmetrà a un moviment pendular, sent l'altura de caiguda
1,20 m.

Resistència a la corrosió
-

Protecció contra corrosió i pintura complementària
-

-

-

L'assaig s'efectuarà directament sobre la superfície del suport o bé sobre la mostra treta del mateix.
La superfície a assajar es desgreixarà acuradament, i a continuació es rentarà amb aigua destil·lada i s'assecarà bé amb cotó
net.
Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixades, s'introduiran durant 10 minuts en una estufa a 100º C.
Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades.
Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianur potàssic i d'una part de dissolució centinormal
de persulfat amònic.
Les mostres se submergiran de seguida en la mescla, o bé s'aplicarà un paper porós, prèviament embegut en la mateixa, sobre
la superfície del suport, en el cas d'assajar aquesta directament. Després de 10 minuts d'immersió o aplicació, es traurà la
mostra mantenint vertical o es traurà el paper.
És admissible la presència de taques de color blau d'un diàmetre màxim de'1,5 mm. i el nombre del qual no serà superior a 2
per cm².
Característiques dels diferents tipus de suports, tant les característiques, perfil i dimensions de cada u dels diferents tipus, són
les que figuren en els corresponents plans.

Operacions prèvies
-

Tots els suports portaran tractament anticorrosiu tal com s’especifica a l’apartat de 3.4 de Pintura.
-

Normes de qualitat
Resistència als esforços verticals
-

El Contractista presentarà a aquest Excm. Ajuntament un croquis amb les característiques de dimensions, formes, gruixos de
xapa i pes del suport que es pretengui instal·lar, així com tipus d'acer a utilitzar, soldadures, tipus de protecció, etc.
En aquestes característiques no podrà figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors als del Projecte.
A petició del Contractista i amb la conformitat dels Serveis Tècnics Municipals, podran variar-se els tipus de suports, sempre
que els proposats siguin d'una robustesa i estètica igual o superior a la projectada.

Els bàculs resistiran com a mínim una càrrega vertical de 100 Kg. aplicada a l'extrem del braç.
2.3.8.4 - Suports de fosa de ferro

Resistència als esforços horitzontals
-

Els pals o bàculs resistiran una força horitzontal, d'acord amb els valors indicats, i les altures d'aplicació comptades a partir
de la superfície del sòl que s'indiquen.

Altura útil del pal o
bàcul

Força horitzontal F
(Kg.)

Altura d'aplicació ha
(m)

6
7
8
9
10
11
12

50
50
70
70
70
90
90

3
4
4
5
6
6
7

-

Resistència al xoc de "cossos durs"
-

Fins una altura de 2,5 m. sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran sense que es produeixi perforació, esquerda o deformació
notable al xoc d'un cos dur, que origini una energia d'impacte de 0,4 K.
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-

Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Complirà la norma EN 1561, o la norma UNE 36 111. El fabricant disposarà d’un dossier equivalent a la EN40 (columnes
d’acer) amb els càlculs mecànics, de resistència, dimensionals, materials fets servir,.... La excentricitat i tolerància màxima
respecte el gruix mig calculat segons el disseny i càlcul estructural no superarà el 10%.
El fabricant posarà a disposició de l’Ajuntament una proveta de mostra de les colades objecte del producte.
Les bases inclouran una protecció addicional per la corrosió tal com es diu a l’apartat 3.4 Pintura, en el cas dels suports de
fosa de ferro serà interior i exterior fins l’alçada de la part inferior del dibuix o motllura. Aquesta protecció serà donada pel
fabricant de la columna.
Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les mateixes.
Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de
300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base).
L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat pel Departament d’Enllumenat i Energia, i només podrà accionar-se
mitjançant les eines especials per a tal fi, segons plànol adjunt.
Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una
orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.
Els dibuixos i gravats de la columna presentaran cantells nítids i uniformes en tota la longitud i perímetre de la mateixa.
Les unions de peces es realitzaran per mitjà de cargols inoxidables que assegurin la seva correcta fixació i que quedin
embotits totalment en la columna.
Els mecanitzats es deixaran completament polits i sense rebaves.
Les columnes, excepte indicació en contrari se subministraran pintades en color negre i amb capa d'imprimació exterior i
interiorment.
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Amb cada columna subministrada s'adjuntarà un certificat de pes.
Requeriments de la llumenera

2.3.8.5 - Suports de fosa d'alumini
-

-

Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Complirà la norma EN 1706, o la norma UNE 38235. El fabricant disposarà d’un dossier equivalent a la EN40 (columnes
d’acer) amb els càlculs mecànics, de resistència, dimensionals, materials fets servir,.... La excentricitat i tolerància màxima
respecte el gruix mig calculat segons el disseny i càlcul estructural no superarà el 10%. L'aliatge d'alumini emprada no
superarà el percentatge de Coure (Cu) d’un 0,1% i de Ferro (Fe) d’un 0,6%. En concret s’emprarà un aliatge
Alumini-Magnesi AC-5100 (AC-AlMg3 o L-2340 o Al-Mg3).
Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les mateixes.
Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de
300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base).
L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat pel Departament d'Enllumenat i Energia, i només podrà accionar-se
mitjançant de les eines especials per a tal fi, segons plànol adjunt.
Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una
orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra.
Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits, sense rebaves ni taques.
Se subministrarà juntament amb la columna un maniguet bimetàl·lic per a presa de terra.
El fabricant posarà a disposició de l’Ajuntament una proveta de mostra de les colades objecte del producte.
Les bases inclouran una protecció addicional per la corrosió tal com es diu a l’apartat 3.4 Pintura, en el cas dels suports de
fosa de d’alumini serà interior i exterior fins l’alçada de la part inferior del dibuix o motllura. Aquesta protecció serà donada
pel fabricant de la columna.
La columna portarà un ànode de zinc de sacrifici.

2.3.8.6 – Suports d'acer inoxidable
-

Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
La qualitat de l'acer, AISI 304 i 316
Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les mateixes.
Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de
300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa base).
L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat pel Departament d'Enllumenat i Energia, i només podrà accionar-se
mitjançant les eines especials per a tal fi, segons plànol adjunt.
Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles.
Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa portafusibles i per sota de la porta una
orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra. Segons plànol
de detall.
Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits i sense rebaves.
Les bases inclouran una protecció addicional per la corrosió tal com es diu a l’apartat 3.4 Pintura. Aquesta protecció serà
donada pel fabricant de la columna.
El cinturó de reforç de la columna serà d’acer inoxidable.

2.3.9 - Lluminàries
2.3.9.1 – Llumeneres tipus LEDS
Compliran les recomanacions del CEI i IDAE sobre els requeriments tècnics exigibles per lluminàries amb tecnologia LED de
l’enllumenat exterior.
Requeriments del fabricant
-

Qualitat: Acreditació ISO-9001 en fabricació de lluminàries.
Mediambiental: Acreditació ISO 14001, EMAS o altres que acreditin que l’empresa fabricant es troba adherit a un sistema de
gestió integral de residus.
Catàlegs: El fabricant haurà de tenir un catàleg publicat amb les especificacions del producte i el preu PVP.
Certificats i assajos: Els certificats i assajos, que acreditin les característiques del producte, podran ser emesos pel laboratori
del fabricant o un altre extern. No obstant això, amb la finalitat de poder contrastar les dades aportades, en qualsevol moment
del procediment o posteriorment, el Departament d'Enllumenat Públic podrà requerir nous certificats emesos per Laboratori
acreditat per ENAC o entitat equivalent.
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A) Temperatura de color (K) del LED:
4.000ºK (+-200) per calçades i 3.000ºK – 3.500ºK per voreres.
En el cas de punts de llum amb una única llumenera que il·lumini calçada i vorera, el Departament d’Enllumenat Públic
decidirà la Tª de color a aplicar segons la tipologia de carrer, ubicació...
B) Índex de reproducció cromàtica (CRI):
CRI>70 .
C) Intensitat de funcionament del LED:
Màxim un 70% de la intensitat màxima de funcionament del LED indicada per el fabricant del díode.
D) Temperatura d’unió (Tj):
Ha de ser tal que proporcioni com a mínim un 70% dels lúmens inicials, al cap de 60.000 hores de funcionament.
L’apagada simultània d’un 10% dels LEDs serà considerat fallada sota garantia.
En definitiva ha de complir amb l’indicador de vida L70F10 segons la IEC/PAS 62717
E) Eficàcia del LED ( Díode):
L’eficàcia
com
a
mínim
ha
de
ser
90lumen/w@350mA@Tj80ºC@CRI70@TK3.000ºK
i
110lumen/w@350mA@Tj80ºC@CRI70@TK4.000ºK .
Degut a l’evolució tecnològica aquest valor podrà ser revisable periòdicament ( per exemple cada 6 mesos).
F) Rendiment de la llumenera ( rendiment òptic):
El rendiment òptic de la llumenera (flux sortint del conjunt) ha de ser com a mínim d’un 80%. Del total de lúmens
proporcionats pel conjunt de led’s de la llumenera, s’han d’oferir a l’exterior (lumen output) un mínim del 80%.
En el cas de lluminàries ornamentals que incorpori difusors translúcids o decoratius el rendiment mínim serà del 70%
Cal certificat que inclogui l’assaig i estudi fotomètric de les lluminàries segons l’establert a la Norma UNE-EN 13032 (
aquest estudi haurà de proporcionar dades complertes de les corbes fotomètriques en format compatible amb el software
lliure Dialux de la lluminària, l’eficiència lumínica i el rendiment de la mateixa, la temperatura de color i el rendiment de
color de la font de llum, i el percentatge del flux emès a l’hemisferi superior, entre altres dades)
G) Recanvis i actualitzacions:
Cal garantir el subministrament de recanvis durant les 50.000 hores de funcionament a partir de la data d’instal•lació del
mateix, o si més no permetre l’actualització tecnològica del conjunt ( substitució de components, sense haver de canviar la
llumenera sencera)
H) Garantia
El fabricant donarà garantia dels materials a l’Ajuntament, preveient-ne la substitució integral o dels elements interns de la
llumenera, degut a qualsevol tipus de fallada, durant un mínim de 5 anys.
La garantia ha d’incloure la reparació o substitució de les parts defectuoses ( incloent: PCB amb LEDs, font
d’alimentació/divers i altres dispositius de control si s’escauen). La garantia ha de cobrir els costos de servei i de mà d’obra
relatius a la reparació o substitució dels producte.
En el cas de nous productes que no s’hagin instal•lat prèviament a Barcelona, si hi ha altres ubicacions de referencia, si el
Departament d’Enllumenat no pot validar que el producte compleix els requeriments tècnics i les garanties necessàries, es
podrà demanar un aval per garantir la continuïtat i fiabilitat del producte, durant el període de garantia establert.
I) Marcatge CE i Certificat de Compatibilitat Electromagnètica:
Les llumeneres LED hauran d’acreditar el marcatge CE: declaració de conformitat i expedient tècnic o documentació tècnica
associada.
S’han de fer les homologacions necessàries de compatibilitat electromagnètica, de temperatura, seguretat elèctrica i
funcionalitat de tot el conjunt de la llumenera ( inclòs driver i dispositius de control en cas de controls punt a punt). El
fabricant de la llumenera es fa responsable de la homologació del conjunt complert i en cas de fallada o funcionament
incorrecte del conjunt ell ha de donar resposta i solventar-ho.
J) Temperatura de funcionament:
La llumenera ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de temperatures ambient de -20ºC a 35ºC.
K) Sistema de refredament:
Ha de disposar d’un sistema de dissipació de calor sense líquids, ni ventiladors, i ha de ser resistent als residus que s’hi puguin
acumular, de tal manera que no degradi o pertorbi la seva capacitat de dissipar calor.
L) Característiques i Grau de hermeticitat de la lluminària:
Carcassa: Ha de ser totalment construïda de materials metàl•lics. L’acabat serà realitzat amb imprimació i resistent a la
corrosió. El driver ha d’estar muntat a l’interior, ha de ser fàcilment reemplaçable i ha de ser accessible sense la utilització
d’eines especials. Tots els cargols i tanques han de ser d’acer inoxidable o característiques similars contra la corrosió. La
protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a mínim IP65 (Grau de protecció IP
UNE-EN60598).
Grup òptic: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a mínim IP66 (Grau de
protecció IP UNE-EN60598).
Drivers i connexions elèctriques: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a
mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598).
M) Connexió, muntatge braç o suport:
Les llumeneres hauran de tenir algun mecanisme de tal manera que s’eviti que es puguin instal.lar en una posició incorrecte i

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013

Pàg

23

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

que eviti el gir/rotació un cop instal.lada.
N) Normativa de lluminàries i components:
Cal certificats de complementació. EN 60598, UNE-EN 62471-2009 ( de seguretat fotobiològica) i resta de normes indicades
als documents CEI-IDAE esmentat.

Els dispositius de fixació hauran de permetre regular la inclinació en + o - 3r i una vegada estigui fixada, assegurar que no pot variar-se
per causes accidentals.
Serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària totalment equipada.
B) Carcassa

Requeriments del Driver
A) Instal.lació: El driver anirà instal.lat a l’interior de la llumenera.
B) Factor de potencia: Ha de tenir com a mínim un factor de potencia de 0,9, inclús en reducció del 50%
C) Capacitat de programació: El driver ha de ser programable i regulable ( 1-10V o DALI) i ha de poder acceptar les ordres dels
reguladors en capçalera. El protocol de regulació i el sistema de programació s’escollirà segons projecte i serà especificat pel
Departament d’Enllumenat Públic.
D) Màxim amperatge: El màxim amperatge als LEDs no pot excedir la corrent del driver per tal d’assolir la depreciació lluminosa
(L70). Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a diferents corrents d’operació, per tal
d’aconseguir diferents nivells d’il•luminació programables segons demanda.
E) Temperatura de funcionament: La font d’alimentació (driver) ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de temperatures
ambient de -20ºC a 40ºC
F) Garantia: Garantia mínima de 5 anys.
G) Vida útil: Seran drivers amb una vida útil de 60.000h amb el 10% de fallades a Tc=67ºC.
H) Augment del consum. El conjunt de la llumenera i driver no podrà augmentar el seu consum per raons d’envelliment o qualsevol
altre motiu en més d’un 10% de la seva potencia nominal.
I) Normativa i certificats: Certificats d’acompliment de la Norma UNE-EN 61347-2-13 i UNE-EN 62384.

Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies
del seu funcionament, inclús les condicions més extremes.
Els materials a utilitzar, excepte indicació expressa del projecte, podran ser:
Fosa d'alumini
Composició:
Si

Mn

Tu

Cu

Zu

Fe

Ni

Mg

11,00

0,23

0,02

0,10

0,50

0,86

0,11

0,10

sent la resta alumini
El gruix no serà inferior a 2 mm. ni superior a 4 mm.

2.3.9.2 – Convencionals

Planxa d'alumini

Les lluminàries en aquest capítol descrites tindran un grau de protecció de IP65 pel grup òptic i IP44 pel compartiment porta equips.
El fabricant donarà garantia dels materials a l’Ajuntament, preveient-ne la substitució integral o dels elements interns de la llumenera,
degut a qualsevol tipus de fallada, durant un mínim de 20 anys.

Composició:
Si

Mn

Tu

Cu

Zu

Fe

Ni

Mg

0,085

0,005

0,015

0,005

0,016

0,150

0,003

0,0018

2.3.9.2.1 - Lluminàries de tipus vial
Segons es determini en el projecte podrà ser d'un dels següents tipus:

El gruix en el punt més desfavorable no serà inferior a 1,2 mm. L'anoditzat serà de 47 microns en les lluminàries tancades i de 1012
microns en les obertes.

Adaptació de suport:

Lateral.
Vertical.
Directe sobre façanes.
Reflector i carcassa:
Independent.
Un sol conjunt.
Tancament del conjunt:
Oberta.
Tancada.
Allotjament per a equip:
Incorporat.
extern
Procedència: Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat.

Xapes d'acer
Les peces podran estar construïdes per qualsevol dels tipus de xapes següents: AP00, AP01-AP02, AP03- AP04, F-111.
Les composicions de les xapes AP i de l'acer F-111 s'ajustaran al que disposa les Normes UNE 36086-75 i 36011.
També podran ser utilitzats altres materials prèvia justificació de complir les exigències funcionals assenyalades en aquest plec i
sempre que tinguin una resistència a l'impacte de grau 7, segons Norma UNE 20324.

Característiques fotomètriques
-

Complirà les exigències del RBT 20447 podent ser, la Norma UNE 20314, com a aparell de classe 1 en les lluminàries
tancades i de classe 0 en les lluminàries obertes.
S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma CEI-238 dotats de retenció mínima de'1,5 mm² i amb recobriment
de silicones resistents a les altes temperatures.
La comunicació al bloc òptic es realitzarà a través de passacables de cautxú-clorutubel.
La connexió anirà prevista per mitjà de clema de PVC permetent la perfecta identificació de connexions.
La tensió d'arc de les làmpades no ha de sofrir un increment superior a 7 V. Fins a 150 W.., 10 V. per a làmpades de 250 i 400
W i 12 V. per a les de 1000 W., amb respecte del seu funcionament exterior.
Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, uniformitat i control.
Quan el Projecte l'especifiqui hauran d'adaptar-se a la classificació fotomètrica, Recomanacions CIE Publicació núm. 27 i 34.

La pintura exterior de la carcassa serà del color indicat pel Departament d'Enllumenat i suportarà els següents assaigs:
Sotmeses tres provetes a mostra (2 de 75 x 150 mm. i 1 de 68 x 150 mm.) a envelliment accelerat de 100h. s/n
INTA-16.06.05 s'obtindrà les següents característiques:
La brillantor s/n INTA-16.02.06 A després de l'envelliment no serà inferior al 60 % de l'inicial.
L'assaig inicial de quadriculat s/n INTA-16.02.99 serà del grau 0 i després de l'envelliment no serà superior al grau 2.
El canvi de color s/n INTA-16.02.08 serà superior al grau 3.N.B.S.
C) Allotjament per a accessoris

Característiques constructives

En cas de ser requerit haurà de ser necessàriament independent del sistema òptic excepte en les lluminàries de tipus jardí.
El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva adequada ventilació, podent facilitar-se aquesta mitjançant
d'aletes de refrigeració o ranures que permetin l'entrada d'aire, però no de l'aigua de pluja.
El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà proveït d'un fiador que impedeixi la seva caiguda accidental permetent la seva fàcil
substitució en cas d'avaria.

A) Adaptació a suport

D) Reflectors

El sistema de fixació al suport estarà protegit contra la corrosió i permetrà als suports normalitzats en aquest Plec.

Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies

-
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del seu funcionament, inclús en les condicions més extremes.
Els materials a utilitzar, excepte indicació expressa del projecte, podran ser:

Excepte indicació expressa s'utilitzaran: Etilè propilè

Hauran de suportar els següents assaigs:
Planxa d'alumini
Càrrega de ruptura: inicial 100 Kg./cm².
168 hores a 120º = 95 Kg./cm². UNE 53510.
Duresa Shore: inicial = 50 + 5 Sh.
168 hores a 120º = 60 + 5 Sh.
168 hores a 150º = 65 + 5 Sh. UNE 53130.
Allargament a les ruptures: inicial = 500 %.
168 hores = 450 %.
168 hores = 350 %. UNE 53510.
Compressió: 15 % a les 22 hores, segons ASTM D-395-61.
Pes per extracte cetònic: inferior al 20 %. UNE 53561.

Hauran de complir les següents condicions mínimes:
Lluminàries tancades
Puresa D'aliatge: 99,7 %
Reflectància especular inicial: 69 %
Gruix mínim del reflector conformat: 1 mm.
Qualitat de segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016)
Gruix de capa anòdica: 4 microns.
Reflectància total:
per a 1 msv: 20 %
per a 10 msv: 60 %

Cautxú microcel·lular
Lluminàries obertes
Gruix capa anòdica: 8 microns
Qualitat segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 38016).
Vidre metal·litzat (característiques)

De porus obert amb additiu antioxidant inalterable a les radiacions ultraviolades.
Haurà de resistir una temperatura de treball de 95º C.
G) Cargols, brides i elements accessoris

També es podran admetre altres materials prèvia justificació de complir les exigències funcionals assenyalades en aquest Plec.
Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les temperatures de treball del conjunt.
E) Cubeta de tancament
Característiques tèrmiques
Excepte indicació expressa del projecte els materials de possible utilització seran els següents, havent de complir les especificacions
assenyalades tot seguit:
Metacrilat de metil
Transmitància inicial: 90 % (gruix real).
Temperatura de servei sense deformació: 90º C.
Resistència a la flexió: 12 Kg./cm²/cm.
Resistència a la compressió: 7 Kg./mm².
Resistència al xoc: 5 Kg./cm²/cm.

Característiques de conjunt
Les maniobres d'obertura, tancament o substitucions necessàries pel normal manteniment de la lluminària, hauran de poder realitzar-se
sense necessitat d’eines o accessoris especials.
Els sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma tal que sigui inalterable, fortuïta o involuntàriament.
El conjunt abastarà, segons la Norma UNE 20324 un grau d'hermeticitat IP 653 en les lluminàries tancades, i IP 232 en les lluminàries
obertes.

Policarbonat
Transmitància inicial: 85 % (gruix real).
Temperatura de servei sense deformació: 120º C.
Resistència a la flexió: 945 Kg./cm²/cm.
Resistència a la compressió: 875 Kg./cm².
Resistència al xoc: 65 Kg./cm²/cm.

Normalització
Tots els elements seran els que hagi homologat el Departament d'Enllumenat i Energia.

2.3.9.2.2 – Lluminàries tipus jardí

Polietilè (alta densitat)
Pes específic a 23º: 0,941 - 0,965 gr/cm3.
Resistència a la calor contínua: 121º C.
Resistència a la flexió: 100 Kg./cm².
Resistència a la compressió: 170 Kg./cm².
Resistència a la tracció: 250 - 390 Kg./cm².
Resistència a l'impacte: 8 - 108 Kg./cm²/cm.
Vidre
-

Característiques elèctriques
-

Transmitància inicial: 96 % (1mm.de gruix, longituds d'ona entre 800 i 500 mm.).
Resistència al xoc tèrmic (segons Norma DIN 52313) superior a 180º.
Coeficient de dilatació tèrmica: 85 x 10-7 (C-1).
Temperatura de servei sense deformació: 200º C.
Resistència hidrolítica: classe 3 (UNE 43708).
Anàlisi química: exempt de manganès i ceri.
Resistència a l'impacte: grau 3 (UNE 20324).
(Gruix 3 mm.) vidre sense temperar.
(Gruix 3 - 4 mm.) vidre temperat a l'aire i grau 9.

-

Complirà les exigències del RBT podent ser, la Norma UNE 20314 de classe 1.
S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238 dotats de dispositius de retenció per evitar l'afluixament
de la làmpada per causa de vibracions.
El cablatge interior serà d'una secció mínima de 1,5 mm²., i amb recobriment de silicones resistents a les altes temperatures.
La connexió de l'equip d'encesa s'efectuarà mitjançant terminals tipus "Faston" proveïts dels seus corresponents connectors
de forma que únicament sigui possible una posició de connexió.
La tensió d'arc de les làmpades no ha de sofrir un increment superior a 7 V. fins a 150 W., 10 V. per a les làmpades de 250 i
400 W. i 12 V. per a les de 1000 W. respecte al seu funcionament exterior.

Característiques fotomètriques
-

Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, uniformitat i control.
Quan el projecte ho especifiqui haurà d'adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les Recomanacions CIE
Publicació núm. 27 i 34.

Característiques constructives

F) Juntes
-

Després d'un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura ambient de 35º C., no ha de presentar-se en cap
punt una temperatura superior a les assenyalades pels diferents elements de la lluminària, làmpada o equip auxiliar.

A) Adaptació al suport

S'utilitzaran elastòmetres de cautxú o fibres artificials.

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013

Pàg

26

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013

Pàg

27

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

-

Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

Estarà construït en fosa d'alumini i permetrà una adaptació als suports normalitzats en aquest Plec.
Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència de l'acoblament enfront de l'acció del vent, xocs o vibracions de
forma tal que no pugui desprendre's per causes fortuïtes o involuntàries.

Procedència
-

B) Armadura
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i
tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús en les condicions més extremes.
La pintura exterior, serà per defecte del color RAL 7006 o del color indicat pel Departament d’Enllumenat i Energia, i
suportarà els següents assaigs:
Sotmeses tres provetes de mostra (2 de 75 x 150 mm. i una de 68 x 150 mm.), a envelliment accelerat de 100 h .s/n. INTA 16.06.05.
s'obtindran les següents característiques:
La brillantor s/n INTA 16.06.02 A. després de l'envelliment no serà inferior al 60 % inicial.
L'assaig inicial de quadruplicat s/n INTA 16.02.99. serà del grau 0 i després de l'envelliment no serà superior al grau 2.
El canvi de color s/n INTA 16.02.08. serà superior al grau 3, N.B.S.

Característiques Elèctriques
-

D) Difusor
Excepte indicació expressa del Projecte, els materials de possible utilització seran els següents, havent de complir les
condicions especificades en l’apartat (E) per la cubeta de tancament.
G) Cargols, brides i elements accessoris
Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les temperatures de treball del conjunt.
Característiques tèrmiques
-

Després d'un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una temperatura ambient de 35º C., no ha de
presentar-se en cap punt una temperatura superior a les assenyalades pels diferents elements de la lluminària, làmpada o
equip auxiliar.

Característiques de conjunt
-

Complirà les exigències del R.B.T., podent-se classificar s/ Norma UNE 20314, com a lluminària classe I.
Complirà així mateix les especificacions de la Norma UNE 20447, secció 5 projectors.
S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma UNE 20397, dotats de dispositius antiafluixants per a la làmpada.
El Cablatge interior serà d'una secció mínima de 1,5 mm², amb els recobriments antitèrmics necessaris perquè resisteixin les
condicions d’alta temperatura que puguin produir-se en l'interior del projector.

Característiques Fotomètriques
-

C) Allotjament dels accessoris
Excepte indicació expressa en contrari la lluminària haurà de preveure l'allotjament d'equips accessoris.
El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva adequada ventilació, podent facilitar-se aquesta
mitjançant d'aletes de refrigeració o ranures que permetin l'entrada d'aire, però no de l'aigua de pluja.
El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà proveït d'un fiador que impedeix la seva caiguda accidental, permetent la seva
substitució en cas d'avaria.

Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.

Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a nivell, uniformitat i control.

Característiques Constructives
A) Adaptació al suport
El projector disposarà d'una lira de ferro galvanitzat que permeti l'orientació del projector i pugui fixar-se en una posició determinada.
Disposarà dels trepants necessaris per a la seva fixació en murs i sostres i en el cas d'anar muntat sobre una columna, d'un maniguet que
s'adapti al d'aquesta.
B) Carcassa
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies
del seu funcionament.
Haurà d'estar dimensionat per allotjar, (en el cas que així es requereixi), els equips d'encesa i caixes de connexions proveïdes de fusibles
per a tots els conductors actius així com els reflectors i la resta de components elèctrics.
Haurà d'estar proveïda d'entrades i sortides pels conductors, dotades de premsaestopes, perquè juntament amb el sistema de tancament
garanteixin una protecció mínima contra l'entrada de pols i aigua d'IP 66.
Els materials a utilitzar tindran les mateixes especificacions que s'utilitzen per a les lluminàries d'enllumenat vial.
El portalàmpades haurà d'estar instal·lat de manera que no pugui alterar accidentalment el reglatge de la làmpada.
C) Allotjament per a Accessoris

El conjunt abastarà, segons la Norma UNE 20324 un grau de protecció IP-655 admetent-se un grau IP-232 en les lluminàries
tipus vuitcentista, època o similars.

Tots els projectors disposaran d'allotjament pels equips d'encesa estaran dimensionats de manera que permeti el muntatge folgat dels
mateixos i la seva fàcil extracció per a les operacions de manteniment.
Tots els cargols de fixació seran de material inoxidable i seran imperdibles.

Normalització
D) Reflectors
-

Tots els elements seran els homologats pel Departament d'Enllumenat i Energia.
Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions tèrmiques i mecàniques pròpies
del seu funcionament inclús en les condicions més extremes.

2.3.9.2.3 - Projectors
Segons es determini en el projecte podran ser dels següents tipus:
Lira de fixació murs i sostres.
Adaptació a suport.

2.3.9.2.4 - Equips làmpades de descàrrega

Els reflectors i carcassa podran ser:
Independents
Extensiu
Semi-extensiu

Els equips es consideraran com un conjunt únic les característiques de funcionament del qual són interdependents.
En cas de subministrament d'algun component aïllat, hauran de prendre's en consideració no sols les exigències que aquest Plec
estableix per a l’esmentat component, sinó a més components de l'equip complet.

Condicions generals

Normalització
Els reflectors podran ser:
Intensiu
Molt intensiu

Tots els elements seran homologats pel Departament d’Enllumenat i Energia.

Tancament del conjunt: Estarà protegit contra els dolls d'aigua i l'entrada de pols IP(65).
2.3.9.2.5 - Equips de làmpades de Vapor de Sodi Alta Pressió
Allotjament de l'equip: Incorporat
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Procedència: Hauran estat fabricats per empreses de reconeguda solvència tècnica.
S'adaptaran a la Norma UNE 20.449.

INTENSITAT DE CURT CIRCUIT
MÀXIM (A)

2,10

2,50

3,80

6,30

9,30

9,70

21,60

22,30

Els elements d’un equip de làmpada de vapor de sodi d’alta pressió seran:

INTENSITAT D'ARRANCADA (A)

1,25

1,80

2,40

4,50

6,50

6,50

14,00

14,00

A) Làmpades

FACTOR DE CRESTA

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Les dimensions seran les normalitzades pels fabricants més importants
Les potencies emprades seran les estandarditzades pels fabricants més importants
El temps per a arribar al 80% de l’emissió no superarà els 5 minuts
El valor mitjà de depreciació de flux a les 16.000 h. serà inferior al 10%
El valor de mortalitat o falla a les 16.000 hores serà inferior al 8%

PÈRDUA DE BALAST (W)

13+10
%

15±10%

20±10%

26±10%

35±10%

35±10
%

60±10
%

60±10
%

70
130

70
130

70
130

70
130

70
130

70
130

70
130

70
130

t ºC.
tW ºC.

Característiques elèctriques
Temps màxim encebat serà de 5 seg.
Temps màxim per a aconseguir 50 V. en borns làmp. inferior a 5 min
Tensió mínima de xarxa per a funcionament estable, 198 V
La tensió d’arc, serà de 100V ± 15%
Les làmpades alimentades amb balasts de referència a la seva tensió nominal i tenint una tensió en borns de làmpada de 120 V. per a
làmpada de 250 W. i 125 V. per a les de 400 W., aconseguits si és necessari per mitjans artificials, no s'apagaran quan la tensió
d'alimentació caigui del 100 % al 90 % del valor nominal en menys de 0,5 segons i romangui en aquest valor com a mínim 5 segons
més.
La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el porten cimentat serà de 210º C i per a les que el tinguin fixat mecànicament
250º C.
La temperatura en l'envoltant de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400º C.

B) Balasts per a làmpades de vapor sodi d'alta pressió
Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió.
Aniran proveïdes d'un sistema per a la seva connexió al tauler mitjançant de cargol.
Disposaran d'una clema de connexió que permeti el pas de cables fins a 2,5 mm. de secció.
Dita clema de connexió haurà d'estar fermament subjecta a la carcassa de la reactància.
Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d'aliatge de coure o un altre material apropiat no corrosible.
Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la seva utilització normal.
L'envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques no són admissibles com a protecció contra contactes fortuïts.
Els balasts, excepte indicació expressa en contrari, hauran de ser del tipus "exterior", complint l'assaig de resistència a la humitat i
aïllament, superant aquests els 2.500 M .
En el cas en què expressament se sol·licitin reactàncies sense blindatge, aquestes portaran una protecció que impedeixi que el nucli
quedi al descobert.
L'envoltant haurà d'evitar el flux dispers, aïllar elèctricament i protegir de la corrosió.
Hauran de superar els assaigs de sobreintensitat i durada.
Els balasts amb presa intermèdia per a l'arrencador, portaran assenyalada la dita presa i les restants d'acord amb l'esquema marcat en la
seva carcassa.
A banda de les derivades de les característiques de les làmpades hauran de complir les següents exigències.

El balast a la seva tensió nominal limitarà la potència ±7,5 % de la subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència a la
seva tensió nominal.
El balast per a qualsevol tensió d'alimentació compresa entre el 92 i 106 per cent del valor nominal, subministrarà a la làmpada de
referència una potència no inferior al 88 per cent de què li subministra el balast de referència alimentat amb el 92 per cent de la seva
pròpia tensió nominal, ni sobrepassarà el 109 per cent de la subministrada per aquest, quan estigui alimentat al 106 per cent de la seva
tensió de l'equip sigui 0,95 en una tolerància de 0,05.
Arrencadors per a làmpades de sodi alta pressió
Juntament amb el balast se subministrarà el corresponent arrencador, formant un conjunt homogeni que haurà de complir amb les
característiques de l'equip en el qual s'instal·li.
Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del fabricant, tipus de làmpada per al
qual és adequat i esquema de connexió.
Disposarà d'un clema de connexió que permeti l'ús de cables fins a 2,5 mm² de secció.
Es connectarà de forma que els impulsos incideixin en el contacte central de la làmpada.
Els arrencadors que per incorporar el transformador no necessitin la presa intermèdia, ni de la reactància, hauran de portar sobre la seva
carcassa l'esquema de connexió.
La calor màxima de l'impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuit obert.
Els subsegüents pics del mateix impuls no excediran del 50 % del primer. Per a les proves d'arrencadors s'aplicarà el que recomana la
Publicació CEI núm. 662/1980, utilitzant un voltatge de 198 V. i comprovant l'altura i temps de l'impuls, segons el que indica ella.
Característiques impuls
Altura (V)
Forma ona
Direcció
Posició
Temps màxim de pujada T1
Temps duració de l'impuls T2
Freqüència de l'impuls

Sistema Americà
2.
225 ± 25
Quadrada
Un impuls negatiu durant el semiperíode
negatiu de l'ona sinusoïdal de tensió
Comprés entre els 80 i 100 graus elèctrics de
l'ona sinusoïdal de voltatge.
0,100 μF
0,95 ± 0,05 μF
Un per cicle.

Sistema Europeu
2.
775 ± 25
Sinusoïdal
Un impuls positiu durant el semiperíode de
l'ona sinusoïdal de tensió
Comprés entre 80 i 90 graus elèctrics de
l'ona sinusoïdal de voltatge.
0,60 μF
0,95 ± 0,05 μF
Un per cicle.

A) Dimensions màximes.
2.3.9.2.6 - Condensadors

Segons el quadro existent en el plànol corresponent.

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DELS BALASTS PER A LÀMPADES DE SODI A.P.
POTÈNCIA (W)
INTENSITAT (A)
RELACIÓ TENSIÓ INTENSITAT
FACTOR DE POTÈNCIA MÀXIMA

70
220
1

100
220
1,20

150
220
1,80

250
220
3

400
220
4,45

400 T
220
4,60

99,5±5%

60±5%

39±5%

39±5%

1000
220
10,30

1000 T
220
10,60

0,06±0,005 0,06±0,005 0,06±0,005 0,06±0,005
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Els condensadors destinats a la correcció del factor de potència, hauran de complir les següents exigències:
El dielèctric serà de polipropilè metal·litzat autoregenerable.
Portaran inscripcions en què s'indiqui el nom o marca del fabricant, la tensió màxima del servei en volts, la capacitat nominal
en μF, i la seva tolerància, la freqüència nominal en Hz i els límits de temperatures nominals extremes de funcionament,
segons Normes UNE 61.048 i 61.049.
Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la utilització normal.
L'envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no són admissibles com a protecció entre contactes fortuïts, no
considerant-los amb suficient aïllament.
Les connexions s'efectuaran mitjançant terminals tipus "Faston" de 6,35 mm. i hauran de fixar-se de tal forma que no puguin
soltar-se o afluixar-se en la connexió o desconnexió (Norma UNE 20425) estant situats a 7 mm. de distància entre les cares
paral·leles per a permetre l'ús d'un connector.
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Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d'aliatge de coure o un altre material apropiat no corrosible.
L'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim de dos megaohms i resistirà
durant 1 minut una tensió de prova de 2.000 volts a freqüència industrial.
Els condensadors seran de "execució estanca" i hauran de complir un assaig d'estanquitat, segons Norma UNE 20446.
Els condensadors resistiran els assaigs sobre tensió i duració, segons Norma UNE 20446.
Disposaran d'una resistència interna de descàrrega.

Assaigs

3. - CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

3.1 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L'OBRA CIVIL

A)Assaig d'estanquitat.
Els condensadors se submergiran en aigua durant 4 hores; les dues primeres a la tensió nominal, i les altres dues
desconnectat.
Després de la immersió, l'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà com a mínim de 2
megaohms.
B)Assaig de sobretensió.
S'aplicarà entre els terminals del condensador, durant una hora, una tensió 1,3 vegades la nominal, mantenint la temperatura
10º C ±2º C sobre la de l'ambient.
Després d'aquesta prova s'aplicarà durant 1 minut sobre els terminals una tensió de valor 2,15 vegades la nominal.
C)Assaig de duració.
Se sotmetrà el condensador durant 6 hores a una tensió igual a 1,3 la nominal i amb la freqüència nominal, mantenint la
temperatura 10º C ±2º C sobre l'ambient.
D)Mesura de tolerància.
± 1% de la capacitat nominal.

3.1.1 - Paviment de llosetes de morter comprimit en voreres i passeigs
Les llosetes es mullaran prèviament en aigua. Una vegada piconat el formigó del fonament, amb un gruix mínim de 6 cm. es col·locaran
les llosetes, una al costat d'una altra, sobre una capa d’afermament de ciment Pòrtland de 2 cm. de gruix.
L'aparell serà de junta seguida i en alienacions rectes, començant la seva col·locació al costat de la vorada.
A continuació, es tirarà una lletada de morter de ciment Pòrtland pel farciment de les juntes i es colpejaran les llosetes fins a obtenir una
superfície totalment llisa.
Acabada aquesta operació, es procedirà a la neteja de la superfície traient l'excés de lletada abocada.
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts amb compliment del "Plec de característiques tècniques
dels materials i descriptiu de les unitats d'obra" vigent en ser concedida la llicència.
En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, runes i anàlegs hauran de reconstruir-se de la mateixa forma que la resta
de paviments.
Per a cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional o definitiu serà de 130 m., excepte les destinades a cables
elèctrics d'alta tensió i telèfons que serà de 250 m.

Garantia
Hauran d'acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant en què consti la vida mitjana, el període garantit que no serà inferior a
30.000 hores amb una pèrdua de capacitat del 5% en l’esmentat període i el compromís de substitució dels mateixos en cas d'avaria o
pèrdua de capacitat superior a la indicada.
Documentació
-

Corbes d'envelliment.
Certificats compliment normes.
Certificats laboratoris oficials.
Protocols dels assaigs realitzats.

Identificació
Tots els condensadors es lliuraran identificats en forma indeleble amb una clau i un número que permeti conèixer la partida a què
pertany.
Recepció i garantia
Abans de l'adquisició dels condensadors el Contractista presentarà als Serveis Tècnics Municipals la documentació tècnica i certificats
de garantia corresponents, per a aprovació de l'oferta.
Una vegada emesa l'aprovació, una còpia dels certificats de garantia, amb firma i segells originals, quedarà en poder dels Serveis
Tècnics Municipals i una altra, en les mateixes condicions, en poder del Contractista.
Un cop finalitzada la instal·lació dels condensadors corresponents a cada connexió, el Contractista emetrà un Full de Verificació en què
figuren les noves mesures elèctriques, havent de ser el factor de potència superior a 0,92. Una vegada comprovades les mesures es
firmarà per a cada escomesa una Acta de Recepció en la qual el Contractista es comprometrà a mantenir el factor de potència en un
valor superior a 0,9 podent en cas contrari l'Ajuntament repercutir sobre el mateix els recàrrecs que per aquest concepte patís la
facturació elèctrica.

3.1.2 - Reposició de paviment en calçada
Per a cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional serà de 130 m., excepte les destinades a cables elèctrics d'alta
tensió i telèfons que serà de 250 m.
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts amb compliment del "Plec de característiques tècniques
dels materials i descriptiu de les unitats d'obra" vigent en ser concedida la llicència.
La reposició del paviment no es limitarà només a la part de les obres realitzades, sinó que comprendrà tota la zona necessària per a
mantenir la uniformitat del paviment inicial de forma, que en la mesura que es pugui, no arribi a apreciar-se externament l'obra, de
manera que podrà obligar-se a reconstruir una superfície més àmplia que la de la rasa estricta efectuada en el paviment de la via, si fora
necessari.
En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, runes i anàlegs hauran de reconstruir-se de la mateixa forma que la resta
de paviments.
S'efectuaran els oportuns assaigs de Laboratori determinats la granulometria, tant per cent de lligat, tant per cent de buits farcits de
betum, tant per cent de buits en mescla i en àrids, estabilitat i deformació.
La densitat obtinguda a l'obra una vegada acabada la compactació, no serà inferior al 95 % de l'obtinguda en l'assaig Marshall o
Hubbard Field.
No es permetrà l'execució, quan la temperatura ambient, a l'ombra, abast els 8º C. baixant. S'autoritzarà l'extensió de l'aglomerat quan la
temperatura ambient, a l'ombra, abasti els 5º C. pujant.
A ser possible no s’obrirà al trànsit el paviment abans de transcórrer 24 hores des de la seva execució o quan la capa hagi aconseguit la
temperatura ambient. Si això no és factible, la velocitat dels vehicles ha de reduir-se a 40 Km. per hora.
Els gruixos de les diferents capes seran les expressades en el Projecte.
Les irregularitats en la superfície acabada seran inferiors a 5 mm. en la capa de rodadora i a 8 mm. en les capes intermèdies o de base
mesurades amb regla de 3 m.
3.1.3 - Canalització amb protecció de tub de polietilè d'alta densitat
Serà amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada exterior, unides per termofusió. Els diàmetres a utilitzar, segons els casos
seran 90 mm. d'exterior i 78 mm. interior o 110 mm. d'exterior i 95 mm. interior. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del cable.
La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N.
Tots els cables d'alimentació de la instal·lació d'enllumenat aniran col·locats en tubulars, en rases de les següents característiques:
- Profunditat: 60 cm.
- Amplària: 40 cm.
- Les parets seran verticals.
- El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pugui afectar el tub de fibrociment o material plàstic durant
el seu estès.
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Excavació en rasa en terres compactes.
Farcit de rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta d'àrids majors de 9 cm i piconada al 90 % del pròctor modificat.
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la Inspecció Facultativa.
Protecció de terra garbellada almenys cobrint el tub 10 cm.
Sobre aquesta capa es col·locarà una malla d'avís de material plàstic.
Tub de polietilè amb juntes estanques o de plàstic continu.

-

3.1.4 - Canalització amb dos tubs de polietilè continu formigonat en encreuament de calçada.

-

Per a l'encreuament de calçada, els cables d'alimentació aniran col·locats en tubulars, en rases de les següents característiques:
- Profunditat: 80 cm.
- Amplària: 50 cm.
- Les parets seran verticals.
- El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pogués afectar el tub durant el seu estès.

En el cas que la Inspecció Facultativa ho jutgi necessari, es col·locarà verdugada de rajola o capa de formigó HCP-1.
La fonamentació es farà de sabata correguda, sabates aïllades o placa, segons indiqui el corresponent projecte.
En totes els fonaments s'arribarà amb dos tubs de material plàstic, P.V.C. corrugats o material ceràmic de = 100 mm, des de
la canalització.
Es disposarà d'un tub de 20 mm de diàmetre des de la part superior central del basament fins al lateral on s'ubiqui la placa de
presa de terra.
S'evitaran les esllavissades de terres de les superfícies de l'excavació i en el cas que es produïren s'extraurà el formigó
contaminat amb elles.
Per a la posada a l'obra del formigó en massa o armat és d'aplicació el que s’assenyala en els apartats anteriors.

Recepció
Es compliran les especificacions ressenyades en els apartats anteriors.

3.2 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES
Excavació en rasa en terres compactes. Mesurament sobre perfil 0,5 m3.
Farcit en rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta d'àrids majors de 9 cm. i piconat al 90 % de pròctor modificat. Mesurament sobre
perfil 0,350 m3.
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que l'indiqui la Inspecció Facultativa. Mesurament 0,18 m3.
Protecció de formigó HCP-3 almenys cobrint el tub 11 cm. Mesurament 0,12 m3.
Dos tubs de plàstic continu. Mesurament 2 m.

3.2.1 - Conduccions construïdes per cables grapats sobre parets.
Col·locació de cables
Els cables es disposaran de manera que es vegin el menys possible, aprofitant per a això les possibilitats d'ocultació que permeten les
façanes dels edificis.

3.1.5 - Arquetes de registre
Aquesta unitat comprèn l'execució de les arquetes de registre de formigó, blocs de formigó, maçoneria o qualsevol altre material
autoritzat per la Inspecció Facultativa.
Una vegada executada l'excavació requerida, es procedirà a l'execució de les arquetes, d'acord amb les condicions assenyalades en els
articles corresponents de les presents Prescripcions per a la fabricació, si és procedent, i posada a l'obra dels materials previstos, posant
cura en la seva terminació.
Les connexions dels tubs s'efectuaran a les cotes degudes, de forma que els extrems dels conductors coincideixin arran amb les cares
interiors dels murs.
Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l'obra i es col·locaran de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell
que les superfícies adjacents.
En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló).

3.1.6 - Fonaments
Obra de fàbrica, a través de la qual una construcció tramita els seus càrrecs al terreny.
No inclou aquest article els fonaments per pilons.

En alineacions rectes, la separació màxima entre dos punts de fixació d'una part i d'una altra dels canvis de direcció i en la possibilitat
immediata de la seva entrada, en caixes de derivació o en altres dispositius.
Per a la fixació s'empraran grapes ben subjectes a les parets per mitjà de trepant, tac de plàstic i cargol i claus a pistola.
La naturalesa i forma de les grapes seran les apropiades, perquè aquestes no deteriorin la coberta del cable.
No es donaran als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus.
El radi interior de la curvatura no serà, en cables amb aïllament i coberta de plàstic, menys que sis vegades el diàmetre del mateix.
Per a passar d'un bloc d'edificis a un altre es farà una canalització soterrada.
Quan el cable d'alimentació passi de ser subterrani a estar construït per cables grapats sobre les parets, es protegirà el cable subterrani
amb tub d'acer galvanitzat des d'una profunditat de 0,5 m. per sota del paviment acabat fins una altura de 2,5 m. sobre el mateix,
disposant-se a aquesta altura una caixa de material plàstic reforçada amb protecció IP 547 com a mínim i prevista per a la seva
utilització a la intempèrie en què s'efectuarà el canvi d'un a un altre tipus de cable.
L'abans esmentat tub d'acer, acabarà per la seva banda inferior en una arqueta de registre de 0,4 x 0,4 x 0,6 m.
En el cas de canvi de secció del conductor s'intercalarà una caixa amb els corresponents fusibles de protecció.
Encreuament amb altres canalitzacions

Materials
Formigó de ciment Pòrtland en massa o, projecte.

En els encreuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància d'almenys 3 cm. entre els cables i les
canalitzacions o es disposarà un aïllament supletori. Si l'encreuament s'efectua practicant un pont amb el cable, els punts de fixació
immediata estaran prou pròxims entre si per evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.

Característiques generals
Formigó: serà el HCP-5 o si és procedent el que es fixi en el Projecte.

Connexions i derivacions
Maquinària, eines i mitjans auxiliars.
Formigonera.

Les connexions es faran coincidir amb alguna derivació.

Limitacions
Se suspendrà l'execució sempre que s’hagi previst que dins les 48 hores següents la temperatura ambient pot descendir per
sota dels 3º C., sota zero.
El fet que la temperatura registrada a les 9 hores sigui inferior a 1º C., es pot interpretar com motiu suficient per preveure que
el límit prescrit serà aconseguit en l’esmentat termini.
El formigonat se suspendrà en cas de pluja adoptant-se les mesures necessàries perquè l'aigua no entri en contacte amb les
masses de formigó fresc.
En el cas d'aparició de capa freàtica, i una vegada consultada la Inspecció Facultativa hauran d'adoptar-se les precaucions
necessàries per evitar la segregació i arrossegament dels components del formigó.

Identificació dels conductors

Execució
Una vegada feta l'excavació, es procedirà a piconar i regat de les terres abans d'abocar el formigó.

Aquestes línies aèries es realitzaran únicament amb cables aïllats cablatges en espiral visible amb fiador, segons Norma UNE
RZ-06/1KV.
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S'empraran els colors marró i negre pels conductors de fase, blau pel conductor neutre i verd groc pel conductor de protecció quan no
sigui de coure nu.

3.02.2- Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat
Tipus de cables
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3.3.1 - Preses de terra independents
Utilització
Aquest tipus de línia aèria s'utilitzarà principalment en instal·lacions sobre bàcul o columna o pals i fixada directament a aquests per
ferralles especials i suportats únicament pel cable fiador.
Altures mínimes
L'altura mínima d'aquestes línies des del sòl, en zones de trànsit no rodat serà de 4 m i en les de trànsit rodat de 6 m.
Encreuaments sobre vies públiques
Per a travessar calçades de via públiques, els cables es fixaran en les ferralles d'una i altra part de la travessia, de manera que no puguin
lliscar-se sobre els mateixos. Igual condició reuniran les subjeccions dels cables en els suports extrems de la conducció.
Connexions i derivacions
Les connexions i derivacions dels conductors s'efectuaran seguint mètodes o sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat del
conductor i el seu aïllament havent de quedar perfectament la seva estanquitat.
Es reduirà al mínim el nombre de connexions dels cables, fent-los coincidir amb les derivacions. Tant les derivacions com les
connexions coincidiran sempre en els suports de fixació.
Per estar format aquest tipus de cable per un feix d'unipolars amb aïllament plàstic, no s'utilitzaran caixes de ferro o plàstic sinó
únicament conductor per conductor reconstruint l'aïllament amb cinta d'elastòmetres.
Les connexions del conductor pròpiament dit, es realitzaran de forma que a més d'aconseguir una perfecta continuïtat elèctrica, puguin
suportar sense deteriorament els esforços mecànics de tracció a què estan subjectes les línies aèries.

Es considerarà independent una presa de terra respecte d’una altra quan una d'elles no abasti, respecte d'un punt a potencial zero, una
tensió superior a 50 V. quan l'altra presa dissipa la màxima corrent de terra prevista.
Les preses de terra estaran construïdes pels elements següents:
Elèctrode. És una massa metàl·lica, perfectament en bon contacte amb el terreny, per a facilitar el pas dels corrents de
defecte que puguin presentar-se o la càrrega elèctrica que tingui o pugui tenir.
Línia d'enllaç amb terra. Està format pels conductors que uneixen l'elèctrode o conjunt d'elèctrodes amb el punt de posada a
terra.
El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (interlínia, placa, born, etc.) que permeti la unió entre
els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de manera que pugui, mitjançant els útils apropiats, separar-se
d’aquests amb la finalitat de poder realitzar la mesura de la resistència de terra.
Les plaques tindran un gruix de 3 mm., i les de ferro galvanitzat de 3 mm., amb una superfície mínima de 0,5 m², en el cas
que sigui necessari la col·locació de diverses plaques, se separaran uns 3 m unes d'altres.
No es col·locaran piques com a postes a terra.
Cada punt de llum disposarà d’una placa de terra, que s’enllaçarà al cable de coure nu de 35mm2 que conformarà la xarxa
equipotencial.
Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una profunditat que impedeixi que siguin afectats per les labors del
terreny i per les gelades i mai a menys de 50 cm.
El terreny serà tan humit com sigui possible i preferentment de terra vegetal, prohibint-se construir els elèctrodes per peces
metàl·liques simplement submergides en aigua.
S'estendran a suficient distància dels dipòsits o infiltracions que puguin atacar-los i si és possible, fora dels passos de
persones i vehicles.
En el cas de terrenys de mala conductivitat s'instal·laran els elèctrodes envoltats d'una lleugera capa de sulfat de coure i
magnesi.
En el cas d’instal.lar enllumenat a prop d’una ET, no es col.locaran plaques de terra a menys de 15m de la mateixa.

3.2.3 - Estès de cables subterranis
L'estès de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de coques i torcedures, així com els fregaments perjudicials i les traccions
exagerades.

3.3.2 - Derivacions

No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi interior de curvatura no serà menor dels valors
inclosos en la següent taula:

Totes les derivacions es faran a les caixes de connexions dels suports.

Cables

3.3.3 - Arquetes

Amb aïllament i coberta de material plàstic
Aïllament amb paper impregnat sota coberta de plom

Els pericons de registre es situaran només als passos de calçada, canvis de direcció i davant dels armaris.

6 vegades el diàmetre.
7,5 exterior cables.

En els cables directament soterrats es disposarà d’abraçadores amb indicació de les característiques i servei del cable per a seguir la
seva fàcil identificació.
Es tindrà cura que la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de cables aïllats amb paper impregnat.
Es distingiran els següents procediments:
A) Estès de cable armat en tubular ja construït.

3.3.4 - Punts de llum
Els punts de llum hauran d’ésser accessibles pels vehicles de manteniment. Els accessos hauran de tenir una amplada de 3m.
Els punts de llum estaran situats fora dels parterres. Tots aquells punts que no siguin possible ubicar-los fora del parterre, caldrà
executar una zona pavimentada al voltant del fanal, entre 2 i 4m2.
Es tindrà en compte la situació dels passos de vianants, de manera que al costat de cada pas s’hi ubiqui un punt de llum i no un arbre.
S’evitarà mitjançant un replanteig acurat que els braços dels bàculs d’enllumenat es situïn a prop de la capçada dels arbres.
S’avisarà al Departament d’Enllumenat si es comprova al replanteig que qualsevol element d’enllumenat queda afectat.
Durant l’obra, es mantindrà un enllumenat provisional d’obra.

3.2.4 - Línia de terra
Per evitar possibles errades en algunes preses de terres independents, s'estendrà paral·lelament a la línia d'alimentació, un conductor de
coure unipolar nu de 35 mm². de secció, en íntim contacte amb terra en tota la seva longitud, que uneixi amb soldadura "Cadwell" o
similar totes les preses de terra independents dels punts de llum i els de la caixa de protecció i maniobra.
En casos especials, aquesta línia equipotencial, podrà ser instal·lada dins de tub al costat de la línia d'alimentació, sempre que el cable
sigui aïllat amb aïllament com a mínim de 1000 V. i per tub independent. La coberta del cable serà de verd groc.
En el cas d'utilitzar conductor d'un altre color de coberta, s'encintaran en verd groc 20 cm en els extrems.

3.3 - CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES INSTAL·LACIONS

3.3.5 - Fixació de braços
El braç se subjectarà mitjançant brides o cargols, havent de ser la fixació prou rígida per impedir moviments de caboteig o rotacions al
voltant del pal provocats pel vent.
Els braços murals es fixaran rígidament a les parets mitjançant una placa, solidària al braç i 4 perns d'ancoratge.
Els braços murals només es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho permetin per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa,
gruix, etc.
Els perns superiors deixaran per damunt d'ells una altura de construcció almenys igual a 50 cm.
L'encast dels perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el mínim de deterioració en els murs.
Els orificis d'encast seran tan reduïts com sigui possible.
Esforços.
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La fixació dels braços haurà de suportar esforços superiors als exigits als braços, havent de poder arribar a la ruptura d'aquests, sense
deteriorament de cap classe de la fixació, ni del suport o parapet que els sustenti.

Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a
dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d'operacions o elements accessoris.

Possibilitats d'aplicació d'altres valors.
3.3.8 - Instal·lació elèctrica de braços sobre façana
Quan el desenvolupament en l'aplicació de les teories de la mecànica del sòl ho permeti, el projectista podrà proposar valors diferents
dels esmentats en els anteriors apartats, fent intervenir les característiques reals del terreny, però limitant les deformacions dels
massissos de fonamentació a valors admissibles per a les estructures sustentades.

3.3.8.1 - Equip

3.3.6 - Instal·lació interior

Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals tipus "Faston", Norma UNE 20425, allotjades en els seus corresponents
connectors i amb una sola posició de connexió.

3.3.6.1 - Equip

3.3.8.2 - Fusibles
Els fusibles aniran allotjats en una caixa de material aïllant i incombustible dotada dels elements de connexió, borns i portafusibles,
amb tapa tancada mitjançant un cargol imperdible i que en retirar quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del braç.
Les entrades i sortides de cable es realitzaran mitjançant premsaestopes.
Ambdues caixes s'instal·laran a l'altura de la línia d'alimentació i es fixaran a la façana mitjançant cargols inoxidables.
La caixa portafusibles farà les vegades de caixa de derivació.
Per a la derivació al punt de llum s'utilitzarà conductor de coure RV 0,6/1KV i de secció mínima de 3X2,5 mm²., complirà la Norma
UNE EN 21123.
Es protegiran amb fusibles tots els conductors actius.
S'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6 A. fins a 400 W. de potència de la làmpada.

3.3.6.2 - Muntatge interior
El muntatge estarà constituït per un conductor de coure RV 0,6/1KV de secció mínima de 2.5 mm².
S'utilitzarà un muntatge tripolar per a cada llumenera.
El muntatge serà continu, sense enllaços.
No es permeten empalmar a l’interior dels suports, segons ITC-BT-09.
3.3.6.3 - Caixa portafusibles
S'utilitzarà una caixa de material aïllant i incombustible, dotada d'elements de connexió, borns i portafusibles amb tapa tancada
mitjançant un cargol imperdible i que en retirar aquesta, quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del fanal.
Aquesta caixa es fixarà al suport mitjançant cargols inoxidables.
No es permetrà la sortida de cables per la part superior.

3.3.8.3 - Normalització
Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a
dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d’operacions o elements accessoris.

3.3.6.4 - Presa de terra
3.4 - PINTURA
Es fixarà el terminal de terra a l'element adequat que va proveït el suport mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb les seves
corresponents volanderes, tot això en material inoxidable.
3.4.1 - Tractament de la part baixa del suport (RILSAN)
3.3.6.5 - Fusibles

Els suports disposaran d’un tractament específic de protecció per l’oxidació a la part baixa del suport amb les següents
característiques:

S'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6 A. fins a 400 W. de potència de la làmpada.
Es col·locarà un fusible en tots els conductors actius.

-

3.3.6.6 - Normalització

-

Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o intercanviables pels mateixos, quant a
dimensions, subjecció i connexions, sense necessitat d'operacions o elements accessoris.

-

Tots els suports es subministraran de fabrica amb un tractament termoplàstic, tan per la part interior com per l’exterior fins
la part inferior de la portella, tenint especial cura de que la fixació de la pressa de terra no quedi recoberta per aquest
tractament.
Aquest procés de polimerització s’aplicarà, desprès d’una preparació del suport consistent en un decapat i granallat sobre
la superfície a tractar tant sigui de fosa de ferro, fosa d’alumini o acer galvanitzat, per immersió en un llit fluïdificat o bé
per projecció rotacional, en funció de les dimensions del suport.
El material a utilitzar serà un copolímer de polietilè tipus PPA 525, amb un acabat texturat de color gris antracita

3.3.7 - Instal·lació d'equips en les lluminàries

3.4.2. - Tractaments antigrafittis i antiadhesiu

Totes les lluminàries disposaran d'un compartiment separat per a l'allotjament dels equips d'encesa de les làmpades, aquests s'allotjaran
en l’esmentat compartiment i aniran subjectes a una placa per mitjà de cargols de material inoxidable i brides que permetin la seva
eventual substitució.
Aquesta placa se subjectarà a la carcassa de la lluminària per mitjà de cargols inoxidables i anirà proveïda d'un fiador que impedeixi la
seva caiguda accidental permetent la seva fàcil substitució, en cas d'avaria.
L’esmentat compartiment reunirà les condicions de seguretat i ventilació necessària pel bon funcionament dels equips, d'acord amb la
taula de característiques que figura en l'apartat corresponent d'aquest Plec de Condicions.
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals de tipus "Faston", Norma UNE 20425, allotjades en els seus corresponents
connectors i amb una posició de connexió.
Quan s'utilitzin les làmpades de vapor de sodi alta pressió, es connectarà l'arrencador de forma tal que els impulsos incideixin sobre el
contacte central de la làmpada.
El cablatge d’aquests equips serà capaç de resistir la temperatura de funcionament.

Els suports incorporaran un tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 3 mts (incloent el
tractament de la base). Aquest tractament serà funció de la textura del fust del suport.
Excepte indicacions en contra els tractaments a realitzar seran del tipus llis en funció del producte i/o superfície a protegir i segons
indicació de la Direcció Facultativa.
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En el tractament llis el procés de pintura consisteix en:
Preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport.
Aplicació d’una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent (quan sigui necessari).
Aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat.
Aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti; una capa principal més enduridor, tipus SL100
de HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa d’acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor,
tipus SL600 de HLG SYSTEM o equivalent.
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Medi Ambient
Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

Barcelona, juny de 2013

EL CAP DEL DEPARTAMENT

Luisa Cabezas Fernandez

Plec de Condicions Tècniques Instal·lacions d’Enllumenat Públic. Juny 2013

LA DIRECTORA DE SERVEIS

Cristina Castells
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1.1 Gamma cromàtica

1.
El blanc, el negre i el groc són els colors corporatius d’aquesta normativa. La seva presència i correcta reproducció
són imprescindibles per a reforçar la imatge. Aquests colors s’han d’aplicar en les versions següents segons el
mètode utilitzat per a reproduir-los.

Elements estructurals

PANTONE NEGRE
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100
R:0 G: 0 B: 0

PANTONE BLANC
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0
R:255 G: 255 B: 255

PANTONE 116
C: 0 M: 16 Y: 100 K: 0
R:255 G: 211 B: 0
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1.2 Tipografies

1.3 Elements bàsics

La tipografia AKKURAT és la corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.

Els elements bàsics de les peçes de comunicació són:
Barra d’obres, titular, texte informatiu, subtitular/tancament, signatura de l’Ajuntament de Barcelona
i, en cas necessari, una foto o mapa. També queda reservat un espai per logotips o noms d’altres institucions.

Es troba disponible per a descarregar a la web de l’Ajuntament de Barcelona en la següent adreça:
http://www.bcn.cat/publicacions/normativa2012/

BARRA D’OBRES

Akkurat Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789,.;:()?@

PICTOGRAMA

TITULAR

TEXTE INFORMATIU

SUBTITULAR / TANCAMENT

ALTRE INFORMACIÓ
O LOGOTIPS D’ALTRES INTITUCIONS

SIGNATURA AJUNTAMENT

Akkurat Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789,.;:()?@
ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Data previsió finalització:
Març 2012

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

NOTA: En cas de no poder fer servir la tipografia corporativa, es farà servir la tipografia ARIAL.

Normativa de comunicació per a les obres municipals

5

Normativa de comunicació per a les obres municipals

6

1.4 Signatura Ajuntament de Barcelona

1.5

Per aplicar correctament la signatura de l’Ajuntament es pot consultar el manual:
5. Signatura corporativa municipal en elements de comunicació

Elements Gràfics:
Barra d’obres

La barra d’obres sempre es situa a la part superior de la peça. Està composada de peçes blanques i grogues tallades
en un angle de 45º. La distancia de separació entre elles és simétrica.

que es troba disponible per a descarregar a la web de l’Ajuntament de Barcelona en la següent adreça:
http://www.bcn.cat/publicacions/normativa2012/

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.
Data previsió finalització:
Març 2012

p
primera
línia
segona línia

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Informació petita 1
Informació petita 2

Data previsió finalització:
Març 2012

p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

45º

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

45º
X

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Data previsió finalització:
Març 2012

PRODUCTE
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X

p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2
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1.6

Elements Gràfics:
Pictograma d’obres

1.7

Elements Gràfics:
Marc d’Imatges i plànols

El pictograma d’obres es la icona que identifica les obres.
Es pot descarregar a:

Les imatges (fotografíes o plànols) es colocaràn enmarcades de la següent manera:
Amb les cantonades arrodonides i amb una ombra paral.lela desenfocada.

http://www.bcn.cat/publicacions/normativa2012/

Adjuntem les especificacions per a una peça de mida DINA4 (o similar)
En cas de peçes especials s’haurà de aconseguir que l’efecte sigui el més semblant possible a aquesta guia.

ESTEM CONSTRUINT UN NOU
APARCAMENT SUBTERRANI

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he
became famous overnight.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

Data previsió finalització:
Març 2012

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Data previsió finalització:
Març 2012

p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Indicacions per a les cantonades arrodonides.

Indicacions per a l’ombra.

Indicacions del programa Indesign CS5. Els valors son iguals per altres programes.
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1.8

Elements Gràfics:
Plànols

1.9

Informació 010.
Textes de cost de trucada.

Un dels textos de la “llima” blanca pot ser el 010. En el cas d’incloure-ho, caldrà incloure el text del cost de trucada.
Els texts de cost de trucada del 010 se situaran fora del marge de protecció en el lateral oposat on la signatura estigui
col·locada. La grandària del text legal no pot ser menor a 3 punts. En els formats que tinguin cara i dors, el text legal
sempre estarà en la cara on estigui situat la “llima” amb la informació.
En cas de dubte es pot consultar el manual d’identitat

L’espai que es marca per a plànols, és flexible. Segons la importància del plànol es pot modificar.
De la mateixa manera, si per necessitats de comunicació s’han de fer servir dos mapes, ocuparàn l’espai del gran.

Text cost de trucada Barcelona: “Telèfon 010: Establiment: 0,47 “. Cost/ min: 0,06 “.Tarifat per segons. IVA inclòs. Missatges de text curt per a persones amb discapacitat auditiva:
93 489 00 98”

Exemples:

Text cost de trucada Àrea Metropolitana: “Des de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona. Establiment: 0,11 “. Cost/min: 0,41 “. Tarifat per segons. IVA inclòs. Missatges de text
curt per a persones amb discapacitat auditiva: 93 489 00 98”

Per aplicar correctament el text de cost de trucada es pot consultar el manual:
5. Signatura corporativa municipal en elements de comunicació
que es troba disponible per a descarregar a la web de l’Ajuntament de Barcelona en la següent adreça:
http://www.bcn.cat/publicacions/normativa2012/

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
AMB 253 PLAÇES

Març 2012

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matter
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The
opening cantos appeared in 1812, and he became famous
overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
Us comuniquem que el día ...... s’hauran de retirar els arbres
de la zona afectada del carrer ...............................................
..................................on estat es portaràn als vivers municipals a l’espera de ser transplantats en altres espais verds de
la ciutat. La resta es portaràn a la planta de compostatge per
a ser reciclats. L’actuació serà completada amb la plantació
de nou arbrat.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
G
p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
AMB 253 PLAÇES

“Telèfon 010: Establiment:
t 0,46 “. Cost/ min: 0,06 “.Tarifat per segons. IVA inclòs. Missatges
a
de text
e curt per a persones amb discapacitat auditiva: 93 489 00 98”

Plaça de la Gardunya
Data previsió finalització:

“Telèfon 010: Establiment:
n 0,46 “. Cost/ m
min: 0,06 “.Tarifat per segons. IVA inclòs. Missatges de text curt per a persones amb discapacitat auditiva: 93 489 00 98”

Zona d’actuació:

Exemples:

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
AMB 253 PLAÇES
Zona d’actuació:

Plaça de la Gardunya
a
Data previsió finalització:
ó

Març 2012

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matter
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The
opening cantos appeared in 1812, and he became famous
overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
G
primera línia
p
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Zona d’actuació:

Plaça de la Gardunya
Data previsió finalització:

Març 2012

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matter
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The
opening cantos appeared in 1812, and he became famous
overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2
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2.0

2.

Per a cartes i sobres que acompanyin l’envïament de les comunicacions de les obres
municipals es faràn servir les corporatives de l’Ajuntament de Barcelona
Es pot consultar el manual:
2. Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’Alcalde de Barcelona
3. Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica dels càrrecs electes

Productes de comunicació
des de l’inici fins al final de les obres.

Normativa de comunicació per a les obres municipals

Cartes i sobres

que es troba disponible per a descarregar a la web de l’Ajuntament de Barcelona en la
següent adreça:
http://www.bcn.cat/publicacions/normativa2012/
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2.1

2.2

Flyer
Format:
210x110 mm

El flyer es fa servir per a comunicar l’inici d’una obra.
També per comunicar actuacions excepcionals durant la duració de les mateixes.

Avís a l’escala sense mapa. Horitzontal
Format:
297x210 mm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar l’inici d’una obra als veïns afectats.
També per comunicar actuacions excepcionals durant la duració de les mateixes.

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

Tipus de paper:
Reciclat 180gr.

10 mm

10 mm

10 mm
Barra obres:
20 mm

Cara:

15 mm

10 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

pictograma:
40mm

15 mm

15 mm

Barra obres:
30 mm

Titular:
Akkurat Bold
35/50 pt

10 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

10 mm
pictograma:
53,5 mm

Signatura:
20 mm
10 mm

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Dors:

10 mm

10 mm

Barra obres:
20 mm

Titular:
Akkurat Bold
40/65 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular
12/16 pt
Subtitular:
Akkurat Bold
27 pt
15 mm

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matter of his
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening
cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.
During the next four years, Byron enjoyed a whirl of triumphs, wrote a number of equally successful verse-tales, each with a romantic Eastern background, and plunged into a series of exhausting
and disturbing love affairs. His marriage early in 1815 was an ill-

imatge/plànol:
75mm

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

5 mm

Dades:
AkkuratRegular / Bold
14 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular
10 pt

Data previsió finalització:
Març 2012

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
30 mm
15 mm

Subtitular:
Akkurat Bold
14 pt
Signatura:
20 mm
10 mm

imatge/plànol:
75mm
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2.3

Avís a l’escala sense mapa. Vertical

2.4
Format:
210x297 mm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar l’inici d’una obra als veïns afectats.
També per comunicar actuacions excepcionals durant la duració de les mateixes.

Avís a l’escala amb mapa. Horitzontal
Format:
297x210 mm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar l’inici d’una obra als veïns afectats.
També per comunicar actuacions excepcionals durant la duració de les mateixes.

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

20 mm

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

20 mm

Barra obres:
20 mm
10 mm

pictograma:
70 mm
15v mm

15 mm

imatge/plànol:
85 mm

15 mm

Barra obres:
30 mm
10 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
AMB 253 PLAÇES

10 mm

pictograma:
37 mm
Titular:
Akkurat Bold
35/65 pt

Titular:
Akkurat Bold
25/50 pt

ESTEM CONSTRUINT UN NOU
APARCAMENT SUBTERRANI

Text explicatiu:
Akkurat Regular
12/16 pt

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he
became famous overnight.

Subtitular:
Akkurat Bold
24 pt

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Dades:
AkkuratRegular / Bold
14 pt
Zona d’actuació:

Plaça de la Gardunya
Data previsió finalització:

Març 2012

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matter
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The
opening cantos appeared in 1812, and he became famous
overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

imatge/plànol:
110 mm

15 mm
Data previsió finalització:
Març 2012

Text explicatiu:
Akkurat Regular/Bold
12 pt

p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
30 mm
15 mm

Subtitular:
Akkurat Bold
16 pt
10 mm

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
20 mm
10 mm

10 mm

Normativa de comunicació per a les obres municipals

17

Normativa de comunicació per a les obres municipals

18

2.5

Avís a l’escala amb mapa. Vertical

2.6
Format:
210x297 mm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar l’inici d’una obra als veïns afectats.
També per comunicar actuacions excepcionals durant la duració de les mateixes.

Avís especial sobre afectacions en l’arbrat. Transplantament arbrat.
Format:
297x210 mm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar actuacions de transplantament
en l’arbrat d’una obra.

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

20 mm

planòl / imatge:
170mm

20 mm

Barra obres:
20 mm
10 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
AMB 253 PLAÇES

pictograma:
38,5 mm

15 mm

Titular:
Akkurat Bold
30/50 pt

15 mm

15 mm

Barra obres:
30 mm
15 mm

pictograma:
54 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
Us comuniquem que el día ...... s’hauran de retirar els arbres
de la zona afectada del carrer ...............................................
..................................on estat es portaràn als vivers municipals a l’espera de ser transplantats en altres espais verds de
la ciutat. La resta es portaràn a la planta de compostatge per
a ser reciclats. L’actuació serà completada amb la plantació
de nou arbrat.

planòl / imatge:
110mm

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Titular:
Akkurat Bold
24/40 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular/Bold
14/22 pt

Subtitular:
Akkurat Bold
27 pt
15 mm

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

10 mm
Zona d’actuació:

Plaça de la Gardunya
a
Data previsió finalització:
ó

Març 2012

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matter
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The
opening cantos appeared in 1812, and he became famous
overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
G

Signatura:
30 mm
15 mm

Text explicatiu:
Akkurat Regular/Bold
12 pt
Subtitular:
Akkurat Bold
16 pt
10 mm

p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
20 mm
10 mm

10 mm

Normativa de comunicació per a les obres municipals

19

Normativa de comunicació per a les obres municipals

20

2.7

Avís especial sobre afectacions en l’arbrat. Reciclatge arbrat.

2.8

Aquesta peça es fa servir per a comunicar actuacions de reciclatge
en l’arbrat d’una obra.

Anunci prensa. Color versió vertical. Color.

Format:
297x210 mm

Aquesta peça es fa servir quan l’obra té una dimensió de ciutat.

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

Ha de mantenir les proporcions i l’esquema de la resta de peçes.
Els cossos tipogràfics es fixen segons el criteri del dissenyador.
Si no s’especifica el contrari el cos mínim del texte explicatiu es d’11 pt.

20 mm

planòl / imatge:
170mm

Format:
Variable.
Exemple
DIN A4
(210x297mm)

20 mm

Barra obres:
20 mm
10 mm
15 mm

15 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
AMB 253 PLAÇES

15 mm

pictograma:
38,5 mm

Barra obres:
30 mm
15 mm

pictograma:
54 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
Us comuniquem que el día ...... s’hauran de retirar els arbres
de la zona afectada del carrer ...............................................
..................................Aquests arbres es portaràn a la planta
de compostatge per a ser reciclats, ja que per aquests subsòl
passen la xarxa de serveis del barri, com és el cas de l’aigua,
el gas i l’electricitat. L’actuació serà completada amb la plantació de nou arbrat.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Titular:
Akkurat Bold
30/50 pt

Titular:
Akkurat Bold
24/40 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular/Bold
14/22 pt
planòl / imatge:
110mm

Subtitular:
Akkurat Bold
27 pt
15 mm

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
30 mm
15 mm

10 mm
Zona d’actuació:

Plaça de la Gardunya
a
Data previsió finalització:
ó

Març 2012

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matter
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The
opening cantos appeared in 1812, and he became famous
overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
G

Text explicatiu:
Akkurat Regular/Bold
12 pt
Subtitular:
Akkurat Bold
16 pt
10 mm

p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
20 mm
10 mm

10 mm

Normativa de comunicació per a les obres municipals

21

Normativa de comunicació per a les obres municipals

22

2.9

Anunci prensa. Color versió horitzontal. Color.

2.10
Format:
Variable.
Exemple
DIN A4 apaisat
(297x210mm)

Aquesta peça es fa servir quan l’obra té una dimensió de ciutat.
Ha de mantenir les proporcions i l’esquema de la resta de peçes.
Els cossos tipogràfics es fixen segons el criteri del dissenyador.
Si no s’especifica el contrari el cos mínim del texte explicatiu es d’11 pt.

20 mm

10 mm

planòl / imatge:
85mm

Anunci prensa. Color versió faldó. Color.
Format:
Variable.
Exemple
(210x70mm)

Aquesta peça es fa servir quan l’obra té una dimensió de ciutat.
Ha de mantenir les proporcions i l’esquema de la resta de peçes.
Els cossos tipogràfics es fixen segons el criteri del dissenyador.
Si no s’especifica el contrari el cos mínim del texte explicatiu es d’11 pt.

10 mm

Barra obres:
20 mm
10 mm
10 mm

10 mm

pictograma:
40mm

Barra obres:
15 mm

planòl / imatge:
110mm

Titular:
Akkurat Bold
40/60 pt

5 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
AMB 253 PLAÇES
A

pictograma:
40mm

Subtitular:
Akkurat Bold
17 pt

Data previsió
i ió finalització:
fi li
ió

Plaça de la Gardunya

Març 2012

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Normativa de comunicació per a les obres municipals

Zona d’actuació:

Data previsió finalització:

Plaça de la Gardunya

Març 2012

primera línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
20 mm
10 mm

Titular:
Akkurat Bold
20 / 35 pt

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that
furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.
The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight. After leaving
Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that furnished
Zona d’actuació:
Z
d
ió

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through
the Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos
appeared in 1812, and he became famous overnight. After leaving

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

10 mm
Text explicatiu:
Akkurat Regular/Bold
12 pt

ESTEM CONSTRUINT UN NOU
APARCAMENT SUBTERRANI

p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Text explicatiu:
Akkurat Regular/Bold
10/12 pt

Subtitular:
Akkurat Bold
15 pt

Signatura:
20 mm
10 mm

23

Normativa de comunicació per a les obres municipals

24

2.11

Anunci prensa. Color versió vertical. Blanc i negre.

2.12
Format:
Variable.
Exemple
DIN A4
(210x297mm)

Aquesta peça es fa servir quan l’obra té una dimensió de ciutat.
Ha de mantenir les proporcions i l’esquema de la resta de peçes.
Els cossos tipogràfics es fixen segons el criteri del dissenyador.
Si no s’especifica el contrari el cos mínim del texte explicatiu es d’11 pt.

20 mm

Anunci prensa. Color versió horitzontal. Blanc i negre.

Ha de mantenir les proporcions i l’esquema de la resta de peçes.
Els cossos tipogràfics es fixen segons el criteri del dissenyador.
Si no s’especifica el contrari el cos mínim del texte explicatiu es d’11 pt.

20 mm

20 mm

planòl / imatge:
170mm

Format:
Variable.
Exemple
DIN A4 apaisat
(297x210mm)

Aquesta peça es fa servir quan l’obra té una dimensió de ciutat.

10 mm

planòl / imatge:
85mm

Barra obres:
20 mm

Barra obres:
20 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
AMB 253 PLAÇES

pictograma:
38,5 mm

10 mm

10 mm

10 mm

pictograma:
40mm

Titular:
Akkurat Bold
30/50 pt

planòl / imatge:
110mm

Titular:
Akkurat Bold
40/60 pt

planòl / imatge:
110mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
AMB 253 PLAÇES
A
10 mm

Text explicatiu:
Akkurat Regular/Bold
12 pt

Subtitular:
Akkurat Bold
17 pt

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that
furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.
The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight. After leaving
Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that furnished
Zona d’actuació:
Z
d
ió

Data previsió
i ió finalització:
fi li
ió

Plaça de la Gardunya

Març 2012

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
20 mm
10 mm

10 mm
Zona d
Z
d’actuació:
ió

Plaça de la Gardunya
a
Data previsió finalització:
ó

Març 2012

After
f
leaving
l
i Cambridge,
C b id
Byron set out on a long
l
expedition
di i
through the Middle East that furnished the subject matterr
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The
e
opening cantos appeared in 1812, and he became famous
s
overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
g
expedition through the Middle East that furnished the sub-ject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became
e

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
G

Text explicatiu:
Akkurat Regular/Bold
12 pt
Subtitular:
Akkurat Bold
16 pt
10 mm

p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
20 mm
10 mm

10 mm

Normativa de comunicació per a les obres municipals

25

Normativa de comunicació per a les obres municipals

26

2.13

Anunci prensa. Color versió faldó. Blanc i negre.

2.14

Format:
297x210 mm

Format:
Variable.
Exemple
(210x70mm)

Aquesta peça es fa servir quan l’obra té una dimensió de ciutat.
Ha de mantenir les proporcions i l’esquema de la resta de peçes.
Els cossos tipogràfics es fixen segons el criteri del dissenyador.
Si no s’especifica el contrari el cos mínim del texte explicatiu es d’11 pt.

Aplicació de la normativa al Fons Europeu
Avís a l’escala sense mapa

Les peçes de les obres amb cofinançament de l’unió europea han de respectar
l’espaï per indicar-ho.

15 mm

10 mm

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

15 mm

15 mm

10 mm
Barra obres:
15 mm

Barra obres:
15 mm

15 mm

5 mm

pictograma:
40mm

ESTEM CONSTRUINT UN NOU
APARCAMENT SUBTERRANI
After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through
the Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos
appeared in 1812, and he became famous overnight. After leaving

Zona d’actuació:

Data previsió finalització:

Plaça de la Gardunya

Març 2012

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

pictograma:
53,5 mm

Signatura:
20 mm

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
10 mm

Titular:
Akkurat Bold
20 / 35 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular/Bold
10/12 pt

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
Dades:
AkkuratRegular / Bold
14 pt

Subtitular:
Akkurat Bold
15 pt

Data previsió finalització:
Març 2012

primera línia
segona línia

Titular:
Akkurat Bold
40/65 pt
Text explicatiu:
Akkurat Regular
12/16 pt
Subtitular:
Akkurat Bold
27 pt
Signatura:
30 mm

Informació petita 1
Informació petita 2

15 mm

UNIÓ EUROPEA

1
51 mm

3URMHFWHFRÀQDQoLDWSHO 2*

UNA MANERA DE FER EUROPA

35,5 mm

67 mm

Fons Gris: (15% de Negre)
Bandera
Blau: (C:100 M:80 Y:0 K:0)
Groc: (C:10 M:10 Y:100 K:0)

Normativa de comunicació per a les obres municipals

27

Normativa de comunicació per a les obres municipals

3

Tipografíes Fons Europeu
1 Helvetica Neue Bold 17 pt
2 Helvetica Neue Bold 15 pt
3 Helvetica Neue Bold 21 pt
* A continuació especificar quin Fons Europeu ho
cofinancia, si el Fons Europeu de Cohesió o el Fons
Europeu de Desemvolupament Regional (FEDER)

28

2.15.1

Aplicació de logotips d’altres institucions. 1 logotip

2.15.2

Aplicació de logotips d’altres institucions. 2 logotips

Si s’han d’afegir logotips, la mida i la col.locació la indica el logotip de l’Ajuntament de
Barcelona.

Si s’ha d’afegir més d’un logotip, la mida i la col.locació la indica el logotip de l’Ajuntament
de Barcelona, fent que l’alçada de les lletres del logotip de l’Ajuntament de Barcelona.

Fent que l’alçada de les lletres siguin de la mateixa mida que l’alçada de les lletres del
logotip de l’Ajuntament de Barcelona.

S’aplicaràn preferentment de color negre.

S’aplicaràn preferentment de color negre.

Data previsió finalització:
Març 2012

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle Eastt
A
tthat furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.
g

A
After
leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle Eastt
tthat furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.
g
Data previsió finalització:
Març 2012

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
G

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
G

p
primera
línia
segona línia

p
primera
línia
segona línia

Informació petita 1
Informació petita 2

Informació petita 1
Informació petita 2

20 mm

Data previsió finalització:
Març 2012

Normativa de comunicació per a les obres municipals

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.
Data previsió finalització:
Març 2012

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

p
primera
línia
segona línia

p
primera
línia
segona línia

Informació petita 1
Informació petita 2

Informació petita 1
Informació petita 2

29

Normativa de comunicació per a les obres municipals

30

2.16

Avís al comerç

2.17

Per a la comunicació d’avís al comerç es farà servir la peça (2.2-2.3) Avís a l’escala.

Avís al comerç
Banderola veneciana
Format:
90x240 cm

Aquesta peça serveix per a senyalitzar els carrers que s’han de tallar
i que tenen comerços oberts.

113 mm

113 mm

Barra obres:
200 mm
80 mm

15 mm

15 mm

EL COMERÇ,
OBERT PER OBRES

15 mm

DURANT LES OBRES L’ARRANJAMENT,
ELS COMERÇOS DEL CARRER
MALLORCA ESTÀN OBERTS

Barra obres:
30 mm
10 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

pictograma:
53,5 mm

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Banc de Sabadell
Bar Burgalés
Bar Manolo
Bar Vendrell
Caixa de Pensions “La Caixa”
Colmado Herminia
Ferreteria Andreu
Farmàcia Recasens
Flors (casa Rosa)
Forn de Pa Santander
Forn de Pa Tere
Llibrería Etcetera
Mercadona
Pastisseria La Palma
Queviures Rosend
Banc de Sabadell
Bar Burgalés
Bar Manolo
Bar Vendrell
Bar-o-matic
Caixa de Pensions “La Caixa”
Colmado Herminia
Ferreteria Andreu
Farmàcia Recasens
Flors (casa Rosa)

Titular:
Akkurat Bold
40/65 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular
12/16 pt
Subtitular:
Akkurat Bold
27 pt
15 mm

Dades:
AkkuratRegular / Bold
14 pt

Data previsió finalització:
Març 2012

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
30 mm
15 mm

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

primera línia
segona línia

Titular:
Akkurat Bold
200/240 pt

Subtitular:
Akkurat Bold
100/140 pt

Comerços:
Akkurat Bold
100 pt

Subtitular:
Akkurat Bold
90/100 pt
160 mm

80 mm

Normativa de comunicació per a les obres municipals

31

Normativa de comunicació per a les obres municipals

32

2.18

Avís al comerç
Torreta

Aquesta peça serveix per a senyalitzar els carrers que s’han de tallar la circulació més de
dos mesos degut a actuacions singulars i que tenen comerços oberts.

3

Format:
300x100 cm

Senyalització a l’obra

120 mm

120 mm

200 mm

100 mm

DURANT LES OBRES
L’ARRANJAMENT,
ELS COMERÇOS
DEL CARRER
MALLORCA
ESTÀN OBERTS
Banc de Sabadell
Bar Burgalés
Bar Manolo
Bar Vendrell
Caixa de Pensions “La Caixa”
Colmado Herminia
Ferreteria Andreu
Farmàcia Recasens
Flors (casa Rosa)
Forn de Pa Santander
Forn de Pa Tere
Llibrería Etcetera
Mercadona
Pastisseria La Palma
Queviures Rosend
Banc de Sabadell
Bar Burgalés
Bar Manolo
Bar Vendrell
Bar-o-matic
Caixa de Pensions “La Caixa”
Colmado Herminia
Ferreteria Andreu
Farmàcia Recasens
Flors (casa Rosa)
Forn de Pa Santander
Forn de Pa Tere
Llibrería Etcetera
Mercadona
Pastisseria La Palma
Queviures Rosend

Titular:
Akkurat Bold
170/230 pt

Comerços:
Akkurat Bold
105 pt

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

primera línia
segona línia

180 mm

90 mm

Normativa de comunicació per a les obres municipals

33

Normativa de comunicació per a les obres municipals

34

3.1

Cartell d’obres 270x200

3.2
Format:
270x200 cm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.
Els noms dels gestors/operadors han d’aparèixer amb texte, mai amb logotips.

100 mm

100 mm

Cartell d’obres 400x450
Format:
400x450 cm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.
Els noms dels gestors/operadors han d’aparèixer amb texte, mai amb logotips.

130 mm

100 mm

130 mm

Barra obres:
200 mm

pictograma:
500mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
AMB 253 PLAÇES
Zona d’actuació:

Data previsió finalització:

Plaça de la Gardunya

Març 2012

Gestor:

Operador:

BIM/SA

imatge

Arquitectes:

Aparelladors:

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Barra obres:
440 mm

100 mm
200 mm
Titular:
Akkurat Bold
500 pt

pictograma:
630mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
AMB 253 PLAÇES

Dades:
Akkurat Regular/Bold 60 pt
Akkurat Regular 100 pt
Akkurat Bold 180 pt

830 mm

bcn.cat/
nom del web

Signatura:
260 mm
130 mm

informació:
Akkurat Regular 100 pt

Zona d’actuació:

Data previsió finalització:

Plaça de la Gardunya

Març 2012

Gestor:

Operador:

BIM/SA

Imatge

Arquitectes:

Aparelladors:

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Titular:
Akkurat Bold
600 pt

Dades:
Akkurat Regular/Bold 120 pt
Akkurat Regular 200 pt
Akkurat Bold 360 pt

1500 mm

bcn.cat/
nom del web

Signatura:
470 mm
235 mm

informació:
Akkurat Regular 200 pt

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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3.3

Tanca d’obres mòbil

3.4
Format:
80x70 cm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.
Els noms dels gestors/operadors han d’aparèixer amb texte, mai amb logotips.

40 mm

Aplicació de la normativa al Fons Europeu
Cartell d’obres 270x200
Format:
270x200 cm

Les peçes de les obres amb cofinançament de l’unió europea han de respectar
l’espaï per indicar-ho.
Els noms dels gestors/operadors han d’aparèixer amb texte, mai amb logotips.

40 mm

100 mm

100 mm

100 mm

Barra obres:
200 mm

Barra obres:
80 mm

pictograma:
500mm

pictograma:
150mm

informació:
Akkurat Regular 100 pt

40 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
Zona d’actuació:

Plaça de la Gardunya
Gestor:

Operador:

BIM/SA

Imatge

Gestor:

Zona d’actuació:

Data previsió finalització:

BIM/SA

Plaça de la Gardunya

Març 2012

100 mm
Arquitectes:

Aparelladors:

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Imatge

primera línia
segona línia

Titular:
Akkurat Bold
160 pt

Dades:
Akkurat Regular/Bold 60 pt
Akkurat Regular 100 pt
Akkurat Bold 180 pt
Signatura:
260 mm
130 mm

UNIÓ EUROPEA
530 mm

Dades:
Akkurat Regular/Bold 70 pt
Akkurat Regular 40 pt

3URMHFWHFRÀQDQoLDWSHO

UNA MANERA DE FER EUROPA

Bandera
Blau: (C:100 M:80 Y:0 K:0)
Groc: (C:10 M:10 Y:100 K:0)

3100 mm

Informació petita 1
Informació petita 2

Titular:
Akkurat Bold
500 pt

Operador:

Fons Gris: (15% de Negre)

primera línia
segona línia

100 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
AMB 253 PLAÇES

40 mm

Signatura:
100 mm

Tipografíes Fons Europeu
1 Helvetica Neue Bold 430 pt
2 Helvetica Neue Bold 387 pt
3 Helvetica Neue Bold 430 pt
* A continuació especificar quin Fons Europeu ho
cofinancia, si el Fons Europeu de Cohesió o el Fons
Europeu de Desemvolupament Regional (FEDER)

50 mm

informació:
Akkurat Regular 70 pt

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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3.5

3.6

Aplicació de la normativa al Fons Europeu
Cartell d’obres 400x450
Format:
400x450 mm

Les peçes de les obres amb cofinançament de l’unió europea han de respectar
l’espaï per indicar-ho.
Els noms dels gestors/operadors han d’aparèixer amb texte, mai amb logotips.

130 mm

130 mm

Lona General
Format:
350x120 cm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.

130 mm

100 mm

100 mm

100 mm

Barra obres:
200 mm

Barra obres:
440 mm

100 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

200 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
AMB 253 PLAÇES

pictograma:
630mm

informació:
Akkurat Regular 200 pt

Zona d’actuació:

Data previsió finalització:

Plaça de la Gardunya

Març 2012

Gestor:

Operador:

BIM/SA

Imatge

Arquitectes:

Aparelladors:

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

primera línia
segona línia

pictograma:
440mm
Titular:
Akkurat Bold
500 pt

Data previsió finalització:

Març 2012

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Titular:
Akkurat Bold 500 pt

100 mm
Signatura:
240 mm
120 mm

Dades:
Akkurat Regular/Bold 120 pt
Akkurat Regular 200 pt
Akkurat Bold 360 pt

Dades:
Akkurat Regular 80 pt
Akkurat Bold 100 pt

Subtitular:
Akkurat Bold 300 pt

Signatura:
470 mm
235 mm

UNIÓ EUROPEA

1020 mm

3URMHFWHFRÀQDQoLDWSHO

UNA MANERA DE FER EUROPA

Fons Gris: (15% de Negre)
Bandera
Blau: (C:100 M:80 Y:0 K:0)
Groc: (C:10 M:10 Y:100 K:0)

Normativa de comunicació per a les obres municipals

Tipografíes Fons Europeu
1 Helvetica Neue Bold 430 pt
2 Helvetica Neue Bold 387 pt
3 Helvetica Neue Bold 430 pt
* A continuació especificar quin Fons Europeu ho
cofinancia, si el Fons Europeu de Cohesió o el Fons
Europeu de Desemvolupament Regional (FEDER)
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3.7.1

Lona General amb informació de operadors / gestors / informació extra

3.7.2
Format:
350x120 cm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.
Els noms dels gestors/operadors han d’aparèixer amb texte, mai amb logotips.

Lona General amb logotips d’altres institucions

Si s’han d’afegir logotips, la mida i la col.locació la indica el logotip de l’Ajuntament de
Barcelona.

Format:
350x120 cm

Fent que l’alçada de les lletres siguin de la mateixa mida que l’alçada de les lletres del
logotip de l’Ajuntament de Barcelona.
S’aplicaran preferentment de color negre.

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

Barra obres:
200 mm
100 mm

100 mm

100 mm

ESTEM
S
CO
CONSTRUIN
S
NT
T
UN NOU APARCAMENT
S
SUBTERRANI

pictograma:
440mm

100 mm

Barra obres:
200 mm
100 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

pictograma:
440mm

Data previsió finalització:

Març 2012

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
Gestor: BIM/SA

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Data previsió finalització:

Març 2012

GRÀCIES PER LA
VOSTRA COL·LABORACIÓ!

p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Titular:
Akkurat Bold 500 pt

Signatura:
240 mm

100 mm
Signatura:
240 mm
120 mm

Dades:
Akkurat Regular 80 pt
Akkurat Bold 100 pt

100 mm

Titular:
Akkurat Bold 500 pt

Subtitular:
Akkurat Bold 300 pt

Operador: Imatge

120 mm

Dades:
Akkurat Regular 80 pt
Akkurat Bold 100 pt

informació:
Akkurat Regular 60 pt

Subtitular:
Akkurat Bold 300 pt

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
Data previsió finalització:

Març 2012

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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GRÀCIES PER LA
VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Normativa de comunicació per a les obres municipals

primera línia
p
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2
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3.8

Lona General desdoblada en dues tanques

3.9
Format:
350x120 cm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.
Els noms dels gestors/operadors han d’aparèixer amb texte, mai amb logotips.

100 mm

100 mm

Lona General amb imatge virtual
Format:
350x120 cm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.

100 mm

Barra obres:
200 mm
100 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

pictograma:
440mm

Dades:
Akkurat Regular 80 pt
Akkurat Bold 100 pt

Data previsió finalització:

Març 2012

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Titular:
Akkurat Bold 500 pt

100 mm

100 mm

100 mm

Barra obres:
200 mm

100 mm

primera línia
segona línia

90 mm

Signatura:
240 mm

Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM
S
CO
CONSTRUINT
S
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

120 mm
Subtitular:
Akkurat Bold 300 pt

pictograma:
800mm

Data previsió finalització:

Març 2012

100 mm

100 mm

100 mm

GRÀCIES
À
PER LA VOSTRA
COL LABORACIÓ!
COL·LABORACIÓ!

p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Titular:
Akkurat Bold 500 pt

90 mm
Signatura:
240 mm
120 mm

Barra obres:
200 mm

imatge:
800mm

100 mm
Gestor: BIM/SA

informació:
Akkurat Regular 60 pt

pictograma:
440mm

Operador: Imatge

Dades:
Akkurat Regular 80 pt
Akkurat Bold 100 pt

100 mm

Data previsió finalització:

Març 2012

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
240 mm
120 mm

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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3.10

Lona General amb localització de punts d’interés

3.11
Format:
350x120 cm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.

Lona General amb localització de punts d’interés. Annex.
Format:
350x120 cm

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.

S’utilitzarà el símbol identificatiu del mitjà de transport corresponent (metro, bus....)
acompanyat de la línea que pertoqui. La línea de transport anirà recuadrada en fons blanc.

S’utilitzarà el símbol identificatiu del mitjà de transport corresponent (metro, bus....)
acompanyat de la línea que pertoqui. La línea de transport anirà recuadrada en fons blanc.
Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes
tanques, es faràn servir aquestes lones amb indicadors intercalades.

100 mm

senyals:
440mm

100 mm

100 mm

100 mm

Barra obres:
200 mm

Barra obres:
200 mm

100 mm

100 mm

L1

senyals:
440mm

100 mm

100 mm
primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

primera línia
segona línia

Signatura:
240 mm

Signatura:
240 mm

Informació petita 1
Informació petita 2

120 mm

120 mm

L1

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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L1

L1

primera línia
segona línia

primera línia
segona línia

primera línia
segona línia

primera línia
segona línia

primera línia
segona línia

primera línia
segona línia

primera línia
segona línia

Informació petita 1
Informació petita 2

Informació petita 1
Informació petita 2

Informació petita 1
Informació petita 2

Informació petita 1
Informació petita 2

Informació petita 1
Informació petita 2

Informació petita 1
Informació petita 2

Informació petita 1
Informació petita 2

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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3.12

Lona General afectació a comerços

3.13
Format:
350x120 cm

Aquesta peça es fa servir si la visibilitat d’un comerç queda afectada.

Lones especials.
Format:
350x120 cm

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes
tanques, es faràn servir aquestes lones especials.
La col.locació serà la següent:
Primera i última: Lona General
i segons la mida de l’espai a cobrir cada 5-8 lones es repetirà la Lona General.

100 mm

100 mm
Barra obres:
200 mm
100 mm
Data previsió finalització:

Març 2012

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Data previsió finalització:

primera línia
segona línia

Març 2012

Informació petita 1
Informació petita 2

senyals:
540mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Espai per al
nom dels comerços

100 mm
primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
240 mm
120 mm

Data previsió finalització:

Març 2012

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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3.13

Lones especials.

3.13a
Format:
350x120 cm

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes
tanques, es faràn servir aquestes lones especials.

Lones especials. Nens.

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes
tanques, es faràn servir aquestes lones especials.

Segons quin tipus d’obra s’estigui construint, es faràn servir una de les següents
categoríes:
3.13a
3.13b
3.13c
3.13d
3.13e

Lones especials. Nens.
Lones especials. Gent Gran.
Lones especials. Joves.
Lones especials. Cultura.
Lones especials. Esports.

Nens 01

Nens 02

Nens 03

Nens 04

Nens 05

Nens 06

Nens 07

Nens 08

Nens 09

Nens 10

I per a obres grans o complexes, es farà servir:
3.13f

Lones especials. Mixtes.

La col.locació serà la següent:
Primera i última: Lona General
i segons la mida de l’espai a cobrir cada 5-8 lones es repetirà la Lona General.

Data
finalització:

Març 2012

previsió

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI

Data
finalització:

primera línia
segona línia

Març 2012

Informació petita 1
Informació petita 2

Data
finalització:

Març 2012

Normativa de comunicació per a les obres municipals

previsió

previsió

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT
SUBTERRANI
primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2
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3.13b

Lones especials. Gent Gran.

3.13c

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes
tanques, es faràn servir aquestes lones especials.

Lones especials. Joves.

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes
tanques, es faràn servir aquestes lones especials.

Gent Gran 01

Gent Gran 02

Joves 01

Joves 02

Gent Gran 03

Gent Gran 04

Joves 03

Joves 04

Gent Gran 05

Gent Gran 06

Joves 05

Joves 06

Gent Gran 07

Gent Gran 08

Joves 07

Joves 08

Gent Gran 09

Gent Gran 10

Joves 09

Joves 10

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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3.13d

Lones especials. Cultura.

3.13e

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes
tanques, es faràn servir aquestes lones especials.

Lones especials. Esports.

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes
tanques, es faràn servir aquestes lones especials.

Cultura 01

Cultura 02

Esports 01

Esports 02

Cultura 03

Cultura 04

Esports 03

Esports 04

Cultura 05

Cultura 06

Esports 05

Esports 06

Cultura 07

Cultura 08

Esports 07

Esports 08

Cultura 09

Cultura 10

Esports 09

Esports 10

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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3.13f

Lones especials. Mixtes.

4

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes
tanques, es faràn servir aquestes lones especials.

Productes de comunicació
específics per a inauguracions:
JA ESTÀ!
Mixtes 01

Mixtes 02

Mixtes 03

Mixtes 04

Mixtes 05

Mixtes 06

Mixtes 07

Mixtes 08

Mixtes 09

Mixtes 10

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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4.1

Cartell sense imatge

4.2
Format:
190 x 350 mm

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració.

Cartell amb imatge
Format:
190 x 350 mm

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració.

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

20 mm

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

20 mm

20 mm

20 mm

30 mm

Titular:
Akkurat Bold
107 pt

Subtitular:
Akkurat Bold
60/80 pt

JA ESTÀ!
JA POTS
GAUDIR
DE LA NOVA
BIBLIOTECA
DE TRINITAT
VELLA

30 mm

Titular:
Akkurat Bold
107 pt

10 mm

Subtitular:
Akkurat Bold
20/50 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular
12 pt

JA ESTÀ!

10 mm

JA POTS GAUDIR DE
LA NOVA BIBLIOTECA
DE TRINITAT VELLA
After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
e
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he
e
became famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
g
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his
s
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appea-red in 1812, and he became famous overnight.

imatge:
150 mm

Text explicatiu:
Akkurat Regular
12 pt

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he
became famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.
10 mm
primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

10 mm
p
primera
línia
segona línia

Signatura:
20 mm

Informació petita 1
Informació petita 2

10 mm

Signatura:
20 mm
10 mm

imatge:
150 mm

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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4.3

Cartell amb imatge i entitats col.laboradores

4.4
Format:
190 x 350 mm

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració.

Avís a l’escala amb imatge
Format:
297x210 mm

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració.

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

20 mm

20 mm

Espai per logotips d’entitats col.laboradores

22 mm

Titular:
Akkurat Bold
107 pt

Subtitular:
Akkurat Bold
20/50 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular
12 pt

JA ESTÀ!
JA POTS GAUDIR DE
LA NOVA BIBLIOTECA
DE TRINITAT VELLA

Af
After
leaving
l
i
Cambridge,
C b id
Byron set out on a long
l
expedition
di i
through
h
h the
h
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he
became famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos

15 mm

imatge/plànol:
85mm

15 mm

5 mm
30 mm

Titular:
Akkurat Bold
123 pt

5 mm

Subtitular:
Akkurat Bold
25/50 pt
Text explicatiu:
Akkurat Regular
12/16 pt

JJA ESTÀ!
À

JA POTS GAUDIR DE LA NOVA
BIBLIOTECA DE TRINITAT VELLA

imatge/plànol:
120 mm

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos appeared in 1812, and he
became famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The opening cantos apappeared in 1812, and he became famous overnight. After leaving Cambridge,
Byron set out on a long expedition through the Middle East that furnished the
subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage. The
opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

15 mm
p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
30 mm
15 mm

imatge:
150 mm

10 mm
p
primera
línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Signatura:
20 mm
10 mm

imatge:
150 mm

Normativa de comunicació per a les obres municipals
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4.5

Flyer

4.6
Format:
210x110 mm

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració.

Díptic
Format:
198x210 mm

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració.

Tipus de paper:
Reciclat 180gr.

Tipus de paper:
Reciclat 150gr.

10 mm
Informació petita 1
Informació petita 2

Exterior:

Signatura:
20 mm

primera línia
p
segona línia

Contraportada
10 mm

10 mm

10 mm

Cara:

20 mm
20 mm

Titular:
Akkurat Bold
137 pt

Subtitular:
Akkurat Bold
25/40 pt

JJA ESTÀ!!
J POTS GAUDIR DE
JA
LA NOVA BIBLIOTECA
DE TRINITAT VELLA

Titular:
Akkurat Bold
137 pt

Portada
Subtitular:
Akkurat Bold
26/34 pt

5 mm

JJA ESTÀ!
T !
J POTS GAUDIR DE
JA
LA NOVA BIBLIOTECA
DE TRINITAT VELLA

10 mm

10 mm

10 mm

Text explicatiu:
Akkurat Regular
10/12pt

Informació:
Akkurat Bold
14 pt
Signatura:
20 mm

10 mm

Interior:

F
FESTA
D’INAUGURACIÓ
DE LA NOVA BIBLIOTECA
D
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ANNEXOS

ANNEX 1: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LES FUSTES
1.1. PROCEDÈNCIA DE LES FUSTES UTILITZADES ALS JOCS INFANTILS I A
QUALSEVOL ELEMENT DE MOBILIARI URBÀ
Tota la fusta utilitzada en el manteniment o nova implantació dels jocs, bancs, papereres,
taules de pícnic, paviments o tanques tindrà un certificat del proveïdor, assumit per
l’adjudicatari del contracte, que garanteixi que la fusta prové de sistemes de gestió forestal
sostenibles ambientalment, socialment i econòmicament.
L’ordre de preferència segons la valoració internacional de les credencials de la certificació
presentada a l’hora d’avaluar les ofertes per a qualsevol tipus de fusta serà, de més a menys:
I.
II.

III.
IV.
V.

Fusta o productes de fusta amb segell FSC, sigles en anglès del Consell
d’Administració Forestal.
Fusta o productes de fusta amb segell DGQA (Distintiu de Garantia de Qualitat
Ambiental per als productes de fusta, promogut pel Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya) o ÀNGEL BLAU (alemany).
Fusta o productes de fusta amb segell PEFC (Sistema Paneuropeu de Certificació
Forestal).
Fusta o productes de fusta amb certificat expedit per altres entitats terceres,
que demostra la procedència de boscos gestionats de manera sostenible.
Fusta o productes de fusta amb certificat expedit pel mateix productor de la
fusta o dels derivats, amb què es demostra la procedència de boscos o cultius
controlats d’acord amb les lleis d’explotació forestal vigents (sempre que l’origen
de la fusta sigui de països on hi hagi una reglamentació igual o més
desenvolupada que a Catalunya).

En cas de canvi o concreció dels criteris sobre l’exigència d’un tipus de certificat específic per
part de l’Ajuntament de Barcelona, automàticament les condicions esmentades en el paràgraf
anterior seran substituïdes per les disposicions vigents en cada moment, disposicions a què
estarà novament obligat l’adjudicatari.
1.2 TRACTAMENTS DE LES FUSTES
Queden prohibides les fustes que tinguin tractament tipus creosotat, segons l’Ordre 2666/02,
de 25 d’octubre, per la qual es modifica l’annex 1 del RD 14/06, del 1989.

Ambientalització de les obres
a la ciutat de Barcelona
Guia per a l’ambientalització de l’execució d’obres

2.

.3

La Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya és una organització empresarial que agrupa de manera voluntària les empreses constructores amb activitat a Catalunya, les quals habitualment contracten amb
organismes públics i que l’any 2008 van executar el 97% de les obres
promogudes pel sector públic a Catalunya.

La guia que teniu a les mans és més que la compilació d’unes pautes de
treball per minorar l’impacte ambiental d’una obra urbanística a la ciutat:
és la demostració evident que avui és possible treballar a l’espai públic
amb criteris d’ambientalització, evitant al màxim l’impacte sobre l’entorn i la
qualitat de vida de les persones.

Des de fa uns anys, la Cambra de Contractistes, responent a la preocupació de les empreses associades, promou el procés de “repensar” la construcció per tal de preparar el sector per al segle xxi. En aquest procés
juguen un paper primordial la innovació, el respecte al medi ambient i la
internacionalització.

Per les seves característiques, és obvi que les obres són un dels espais
on es poden generar alts graus de contaminació atmosfèrica, tant per
l’emissió de fums i gasos com per la pols, el soroll i les vibracions que solen
comportar. Fins ara, la generació de residus també havia estat una de les
característiques habituals de les obres. Però aquesta situació es pot capgirar gràcies a una pràctica mediambiental més responsable, tant en les
fases de planificació i projecció com en les d’execució i control i seguiment
de l’obra. Les pàgines que segueixen són una bona mostra de com podem
avançar per millorar en aquest veritable repte de la sostenibilitat urbana
que és la reducció de residus i de contaminació atmosfèrica i acústica.

Fidels a aquest compromís, des de la Cambra de Contractistes hem promogut el Projecte InnoCons en el qual, durant sis mesos, una xarxa de 124
professionals del sector, en 58 reunions celebrades entre el 15 de gener
i el 15 de juliol de 2009, de manera totalment voluntària, han analitzat la
forma de “repensar” la construcció i convertir-la en un sector de valor afegit
elevat i de nivell tecnològic industrial.
Aquests professionals es van organitzar en sis grups de treball, integrats
cadascun d’ells per professionals dels diferents agents del sector, com ara
promotors (públics i privats), fabricants de materials, arquitectes i enginyers, constructors especialistes i constructors generalistes: Estructures;
Façanes, cobertes i acabats; Instal·lacions; Medi ambient; Eficiència energètica i Obra civil.
Les conclusions del grup de Medi ambient són:
· facilitar als promotors, públics i privats, l’accés a la informació ambiental
· millorar la formació ambiental de tots els agents que participen directament o indirectament en el procés de construcció
· promoure la realització de projectes de demostració de noves formes de
construir, noves solucions constructives i nous processos més sostenibles
· crear un “observatori de la construcció” a Catalunya per tal d’estructurar
el coneixement existent entorn de la construcció i consensuar interessos
en comú.

Aquesta guia és, a més, el resultat d’un treball col·lectiu que cal celebrar
públicament. La seva elaboració no hauria estat possible sense la participació, activa i generosa, tant de diverses àrees municipals com de les
empreses i els instituts municipals que hi estan implicats. A tots ells, el
meu reconeixement més sincer, perquè amb el seu esforç avancem decididament per construir la Barcelona sostenible del demà. I això només serà
possible, precisament, si aprenem a treballar de manera més transversal i
incrementem de manera significativa la capacitat de l’Ajuntament per donar
resposta als reptes mediambientals de futur que tenim plantejats. Sens
dubte, les obres són un dels àmbits de treball on més podem avançar per
fer realitat un model de desenvolupament més sostenible per a la ciutat de
Barcelona.

En aquest context, la iniciativa de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament
de Barcelona de promoure el desenvolupament de línies de treball i actuacions entre ambdues entitats, orientades a aconseguir l’ambientalització
de les obres, ha estat rebuda amb el màxim interès per aquesta entitat,
motiu pel qual, mitjançant la Comissió de Medi Ambient, ha col·laborat en
l’elaboració d’aquesta publicació.

Rafael Romero
President de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya

Imma Mayol
Tinenta d’alcalde de Medi Ambient
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La ciutat de Barcelona, a través de l’Agenda 21, ha expressat el seu
compromís per assolir un model de desenvolupament més sostenible,
seguint les directrius establertes per les Nacions Unides, fixant objectius com:
· L’assoliment d’uns nivells òptims de qualitat ambiental
· La preservació dels recursos naturals i la promoció de l’ús dels renovables
· La reducció de la producció de residus i el foment de la reutilització
i el reciclatge
· La potenciació de l’activitat econòmica orientada cap a un desenvolupament sostenible
Aquests objectius i d’altres han estat incorporats dins els plans de
treball d’un gran nombre d’àrees, instituts i empreses municipals, l’activitat dels quals gira a l’entorn de les obres: en la planificació, la projecció, l’execució, el control i seguiment, etc.
Les obres, molt presents a Barcelona, són un mitjà clar per a la millora
global de la ciutat en serveis, equipaments, infraestructures, etc., però
les seves característiques fan que durant la seva execució s’incideixi
en el medi i sobre les persones de manera directa. És per aquest motiu
que és important que des de les diferents àrees municipals s’internalitzin els objectius anteriors per tal de fer compatible el benefici que
suposen les obres amb la qualitat de vida de les persones.
En aquest marc, des de l’Àrea de Medi Ambient s’ha impulsat un projecte que pretén sumar els esforços, els coneixements i l’experiència
de totes les àrees municipals amb un objectiu comú: l’ambientalització
de les obres, és a dir, sistematització d’un procés de treball en diferents
fases de les obres que tendeixi a minorar l’impacte ambiental i social
que aquestes poden ocasionar.
Aquesta guia d’ambientalització de l’execució d’obres, treballada de
manera coordinada i coherent amb l’actualització del Manual de Qualitat de les Obres de la ciutat de Barcelona, és un dels resultats del
projecte esmentat.
Es pretén donar unes pautes de treball bàsiques per tal de minimitzar
els impactes principals sobre el medi que pot ocasionar una obra, els
quals es tracten a continuació:
· La contaminació atmosfèrica, mitjançant els fums, els gasos, la pols,
el soroll i les vibracions
· La generació de residus i l’embrutiment que pot ocasionar l’obra
· L’afecció a les aigües i al sòl
· L’afecció als espais verds
· L’afecció a la mobilitat de les persones, principalment de les que tenen una mobilitat reduïda

8.
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Mesures operatives
per a la reducció
de l’impacte

Contaminació atmosfèrica
Fums, gasos, pols i soroll

L’atmosfera és un dels béns comuns que cal preservar, que determina la
qualitat de vida de les persones i que es pot veure afectada de manera directa per l’execució d’obres.
Les principals emissions a l’atmosfera ocasionades per les obres i que
poden incidir en la qualitat de l’aire són els fums, els gasos, la pols, el soroll
i les vibracions.
A l’obra cal tenir cura del manteniment i l’ús de vehicles i maquinària per tal
de reduir les emissions de fums i gasos; també de les operacions d’enderroc
i de manipulació de tota mena de runes i materials pulverulents, que són
clau en la generació de pols. L’ús i el manteniment de la maquinària, així
com el seguiment dels horaris de treball, poden contribuir positivament a la
reducció de les molèsties per soroll i vibracions.
Seguir una sèrie de pautes de treball pot afavorir la minoració de l’impacte
que les obres causen a l’atmosfera i, en conseqüència, les molèsties que
aquesta pot ocasionar a la ciutadania:

UMS I GASO

12. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA>>FUMS I GASOS

> Vehicles

Els motors únicament han d’estar en funcionament el temps estrictament necessari
per desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar aturats més de 3 minuts.

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA>>FUMS I GASOS .13

> Maquinària

Els motors de la maquinària únicament han d’estar en funcionament el
temps estrictament necessari per desenvolupar l’activitat. S’ha de parar
el motor de la maquinària quan hagi d’estar aturada més de 3 minuts.
S’ha de garantir que tota la maquinària emprada a l’obra no emet més
fums o gasos que els que fixen les especificacions tècniques. Per
aquest motiu, tota la maquinària ha d’estar sotmesa a un control periòdic necessari per tal de poder-ho garantir.

Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques i
a una velocitat reduïda.
S’ha de garantir que tots els vehicles emprats a l’obra no emeten més fums o
gasos que els que permet la normativa vigent i comprova la ITV.

màx. 3’

UMS I GASO

14. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA>>FUMS I GASOS

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

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA>>FUMS I GASOS .15

> Fums i gasos

a causa de l’encesa
de focs a l’obra
Es prohibeix encendre foc dins o fora de l’àrea de treball de l’obra.

POLS

16. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA>>POLS

> Activitats amb materials

pulverulents

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA>>POLS

.17

		

En general, en condicions de fort vent, cal evitar la realització d’operacions que impliquin
l’ús de materials pulverulents o que puguin generar pols.

> Treballs

d’enderroc

Quan les condicions climatològiques ho permetin, es regaran les runes
i els materials que es vagin desprenent durant l’enderroc per tal de minimitzar la formació de núvols de pols.
Una setmana abans d’iniciar els treballs d’enderroc, cal haver informat
els veïns, les activitats econòmiques i d’empreses limítrofs del dia i
l’hora en què es faran, per tal que puguin prendre les mesures que
considerin oportunes.

POLS

18. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA>>POLS

> Càrrega i descàrrega

de materials pulverulents:
Qualsevol càrrega o descàrrega de runes o material pulverulent es farà en contenidors o saques,
cobrint-los sempre amb lones o plàstics estancs.
La descàrrega de materials d’edificis es farà mitjançant tubs de conducció, per tal d’evitar les
emissions de pols.

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA>>POLS .19

> Roderes de fang

a la via pública:

Cal prendre les mesures pertinents
per tal d’evitar les roderes de fang
que deixen els camions sobre la xarxa
viària quan surten de l’obra. Per ferho, les obres que disposin de l’espai
suficient, destinaran un espai mínim
de 2 × 1 m a la sortida de l’obra (per
exemple, zona de graves o solera de
formigó o planxes tipus “Religa”), on
es farà la neteja de les rodes mitjançant aigua a pressió reutilitzada
d’altres processos, sempre que sigui
possible.

> Emmagatzematge de 					

materials pulverulents:

Qualsevol emmagatzematge de runes o material pulverulent s’ha de fer en contenidors, saques
o sitges, cobrint-los sempre amb lones o plàstics estancs.
Els emmagatzematges de material mai no poden superar en més de 30 cm l’alçada del contenidor que els conté.
El temps màxim permès per a l’emmagatzematge de materials pulverulents a l’obra és de 2 dies,
durant els quals hauran d’estar en contenidors o saques.
En les grans obres, en general, s’han de traslladar els materials a l’abocador de runes controlat
ha mesura que es generin, com també gestionar el préstec de terres de qualitat acceptable per
a rebliments.

POLS
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> Circulació de vehicles

i maquinària:

Quan es tracti d’espais pavimentats de pas de vehicles o maquinària, caldrà
escombrar-los mecànicament per tal de minimitzar la formació de núvols de pols
a causa de la circulació.
Caldrà posar una capa de graves a les zones de pas dels vehicles i regar-la per
tal d’evitar la formació de núvols de pols. El rec s’efectuarà quan les condicions
meteorològiques ho permetin, és a dir, quan no s’estigui en condicions de sequera.

> Operacions

de tall a l’obra:
En els treballs de pavimentació, sempre que la geometria i les característiques
del tall i del material ho permetin, s’utilitzarà la guillotina com a eina de tall. Quan
la guillotina no es pugui utilitzar i sigui necessari l’ús d’un disc, es farà el tall amb
aigua per tal de minimitzar els núvols de pols. Quan no hi hagi una altra alternativa, es farà el tall en sec (amb radial), en les zones de l’àmbit d’obra que puguin
ocasionar menys molèsties, i es procurarà fer una aspiració localitzada.

SOROL
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> Soroll produït

per la maquinària:
Totes les màquines i els equips utilitzats a les obres de la ciutat
de Barcelona hauran de disposar del certificat d’homologació
CE o certificat de conformitat CE, i d’una placa en la qual
s’indiqui el nivell màxim de potència acústica.

> Horari

de treball:
Les obres es portaran a terme de dilluns a divendres entre les 8 i les 21 h,
excepte les obres de canalitzacions,
que es faran entre les 8 i les 18 h.
Fora d’aquests dies i horaris, únicament es permetran les actuacions que
tinguin autorització específica per part
de l’Ajuntament. L’autorització haurà
d’estar disponible, en paper, a peu
d’obra.

S’ha de garantir que la maquinària no supera els nivells de soroll
establerts en les especificacions tècniques i fer-ne un correcte
manteniment.

SOROL
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> Característiques

de la maquinària:
Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de combustió i
sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.
Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d’un mecanisme silenciador de
l’admissió i l’expulsió de l’aire.
Els compressors i la resta de maquinària sorollosa hauran de funcionar amb el capot
tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel fabricant o bé amb posterioritat, per amortir els sorolls.
Cal evitar les conductes que, de manera directa o indirecta, suposin la supressió dels
elements aïllants o esmorteïdors del soroll de la maquinària, especialment de martells i
motors.
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> Generadors elèctrics:
Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública, tenint en compte l’elevada
emissió sonora que produeixen, hauran de complir una sèrie de requisits:
· Tenir un nivell de potència sonora de com a màxim 95 dB PWL (87 dB de
pressió acústica a 1 m).
· No presentar components tonals en l’espectre de soroll.
Això no obstant, en obres que tinguin una durada superior a 3 mesos, no hi podrà
haver un generador elèctric, sinó que s’haurà de substituir per una connexió de
servei.

SOROL
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> Soroll produït

per vehicles:

Els motors dels vehicles únicament han d’estar en funcionament el temps estrictament necessari per desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles
quan aquests hagin d’estar aturats més de 3 minuts.
Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques
i una velocitat reduïda.
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> Soroll 				

produït per
l’acció dels
operaris:

S’ha de garantir que els vehicles emprats a l’obra no emetin més soroll que el que
permet la normativa vigent i comprova la ITV.

> Soroll produït per planxes 			

metàl·liques i tanques:

S’han de col·locar les planxes metàl·liques sobre les rases, fixar-les correctament
i utilitzar elements que evitin el contacte planxa-planxa o planxa-paviment, de manera que no facin soroll quan hi passin vehicles o vianants.
També s’han de mantenir i fixar les tanques de manera que no facin soroll quan
xoquin entre elles.

Cal que el personal de l’obra es comuniqui sense cridar i eviti l’ús
d’equips de música per tal de no molestar la ciutadania.
Les tanques i les planxes de pas s’han de manipular amb cura, evitant
arrossegar-les.

Neteja i residus

Les obres porten implícita la generació de residus, la manipulació de terres i
runes i, en conseqüència, la generació d’embrutiment. Això, sumat al fet que
les obres a la via pública estan completament integrades dins l’espai urbà,
fan necessari prendre les mesures oportunes per evitar l’embrutiment dels
espais públics.
En aquest sentit, mantenir net tant l’interior com l’exterior de l’àmbit d’obra
és fonamental per evitar les molèsties que l’embrutiment pot ocasionar als
ciutadans.
D’altra banda, la quantitat elevada de residus que es generen a l’obra, sigui en els processos d’enderroc o de construcció, requereixen una correcta gestió per procurar minimitzar l’impacte que poden ocasionar sobre el
medi.
Prendre mesures de prevenció de la generació de residus, separar-los en
fraccions dins l’obra i gestionar-los posteriorment tal com assenyala la normativa vigent, prestant especial atenció als residus que siguin perillosos,
serà una contribució important de l’obra a la minimització de l’impacte ambiental.
A continuació, s’exposen les mesures que cal seguir durant l’execució de
l’obra encaminades a millorar la neteja i a reduir l’impacte ocasionat per la
generació de residus:

NETEJ
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> Neteja de l’exterior

de l’obra

Els contractistes de les obres hauran
de protegir l’espai públic que es pugui
veure afectat per l’obra amb els mitjans
necessaris (tanques, lones, etc.) per tal
d’evitar-ne l’embrutiment.
Totes les actuacions que puguin generar brutícia o acumulació de materials es
faran dins de l’àmbit de tancament de
l’obra i s’hauran de prendre les mesures
necessàries per tal de minimitzar la brutícia que puguin generar.
S’haurà de netejar, tantes vegades com
sigui necessari, l’espai públic afectat per
l’activitat de l’obra, especialment després d’haver efectuat càrregues o descàrregues de materials o altres operacions
que potencialment puguin embrutir.

> Embrutiment per operacions

de càrrega i descàrrega

En les operacions de descàrrega de materials, una persona en controlarà el procés per tal d’evitar abocaments sobre la calçada o la vorera.
En cas que fortuïtament es produeixi l’embrutiment de la via pública, es netejarà de manera immediata
una vegada hagi finalitzat l’activitat.
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NETEJ
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> Acumulació

de terres i runa:
No es poden acumular terres ni runa en l’àmbit de domini
públic de l’obra, tret que es vulguin aprofitar les terres procedents de l’excavació per a un ús posterior a la mateixa
obra. En aquest cas, s’apilaran al llarg del traçat de l’obra si
el rebliment es fa el mateix dia, o bé s’acumularan en contenidors o sacs situats dins el mateix perímetre de l’obra si
el rebliment es fa en dies posteriors.
En qualsevol cas, s’haurà d’evitar el despreniment de les
terres o runes cap a l’exterior de l’àmbit d’obra.

> Neteja de l’interior

de l’obra:

Cal que el contractista mantingui net de deixalles i fullaraca l’àmbit d’obra.
S’han d’evitar les acumulacions i restes de materials d’obra, com morter o sorres, sobre
l’espai públic de l’àmbit de l’obra, que s’hauran d’acumular en sacs o contenidors.

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA>>NETEJA .35
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> Material granular

> Contenidors

a la via pública:

i sacs de runa:

En tot moment s’haurà de mantenir la
calçada i la resta d’espais exteriors
a l’obra lliures de material granular. A més de constituir una font
d’embrutiment de la via pública, pot
produir accidents a vehicles i vianants.

En cap cas l’alçada del contingut del sac o contenidor de runes pot superar en
més de 30 centímetres l’alçada del sac o contenidor que el conté.
S’ha de cobrir el contenidor o sac amb lones per tal d’evitar que s’hi dipositin
altres residus.
Quan estigui ple, s’haurà de retirar el sac o contenidor de runes abans de les
24 hores següents, tal com requereix l’Ordenança General del Medi Ambient
Urbà.

S’ha de vetllar per mantenir
l’aglomerat en fred aplicat prèviament
a la reposició definitiva de l’asfalt en
bon estat de conservació, evitant-hi
la formació de grava.

> Roderes de fang

a la via pública:

30 cm

Cal prendre les mesures pertinents
per tal d’evitar les roderes de fang
que deixen els camions sobre la xarxa
viària quan surten de l’obra. Per ferho, les obres que disposin de l’espai
suficient destinaran un espai mínim
de 2 × 1 m a la sortida de l’obra (per
exemple, zona de graves o solera de
formigó o planxes tipus “Religa”), on
es farà la neteja de les rodes mitjançant aigua a pressió reutilitzada
d’altres processos, sempre que sigui
possible.
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> Gestió dels residus a l’obra
La gestió dels residus generats a l’obra s’haurà de portar a terme a través d’una empresa inscrita al
Registre General de Gestors de Residus de Catalunya. Es poden consultar els gestors que hi són
inscrits al web de l’Agència de Residus de Catalunya.
Quan es tracti de residus especials, a més, s’hauran d’haver transportat al gestor autoritzat a través
d’un transportista autoritzat per la Junta de Residus. Es poden consultar els transportistes autoritzats
al web de l’Agència de Residus de Catalunya.

> Identificació i disposició

dels residus

A l’obra s’han de crear espais per emmagatzemar els residus, correctament identificats, i
segregar-los per fraccions dins l’àmbit de l’obra, en contenidors especials o amb tancat
perimetral.
En aquest sentit, s’ha de disposar d’un llistat dels residus que s’hi generen, identificats
per codi, segons el Catàleg Europeu de Residus vigent (codi CER). Segons aquest
catàleg, els residus es classifiquen en especials i no especials. Tot seguit, s’enumeren
els residus que habitualment es poden generar a les obres:

RESIDU
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RESIDUS NO ESPECIALS

RESIDUS ESPECIALS

Codi CER

Codi CER

Tipus i subtipus de residu

Tipus i subtipus de residu

1501

Envasos (inclosos els de la recollida selectiva municipal): (01-09)
envasos de paper i cartró, plàstic, fusta, metàl·lics, compostos, mixtos,
vidre i tèxtils

1302

Residus d’olis de motor, de transmissió hidràulica i lubricants

1701

Formigó, maons, teules i materials ceràmics: formigó (01), maons (02), teules
(03), materials ceràmics (05), mescles d’aquests (07)

1307

Residus de combustibles líquids: fueloil i gasoil (01), benzina (02), altres combustibles, incloses mescles (03)

1702

Fusta, vidre i plàstic: fusta (01), vidre (02), plàstic (03)

1406

Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents d’escuma i aerosols orgànics
(procedents de neteja, desgreixatge i manteniment de maquinària)

1703

Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats: mescles
bituminoses que no contenen quitrà d’hulla (02)

1501

Envasos (inclosos els de la recollida selectiva municipal): envasos que contenen
restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes (10)

1704

Metalls, inclosos els seus aliatges: coure, bronze i llautó (01), alumini (02), plom
(03), zinc (04), ferro i acer (05), estany (06), metalls mesclats (07), cables que no
contenen hidrocarburs, ni quitrà d’hulla ni altres substàncies perilloses (11)

1701

Formigó, maons, teules i materials ceràmics: mescles de formigó, maons, teules i
materials ceràmics que contenen substàncies perilloses (06)

1705

Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades) pedres i llots de drenatge: terra
i pedres que no contenen substàncies perilloses (04)

1702

Fusta, vidre i plàstic: vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o
estan contaminats per aquestes (03)

1706

Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen amiant: materials
d’aïllament que no contenen amiant i no consisteixen en substàncies perilloses
ni en contenen (04)

1703

Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats: mescles
bituminoses que contenen quitrà d’hulla (01) i productes enquitranats (03)

1708

Materials de construcció a base de guix: materials de construcció a base de guix
que no estan contaminats amb substàncies perilloses (01)

1704

Metalls, inclosos els seus aliatges: residus metàl·lics contaminats 		
amb substàncies perilloses (09), cables que contenen hidrocarburs, 		
quitrà d’hulla i altres substàncies perilloses (10).

Pintures, tintes, adhesius i resines que no contenen substàncies perilloses

1705

Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades) pedres i llots de drenatge:
terra i pedres que contenen substàncies perilloses (03)

1706

Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen amiant: materials
d’aïllament que contenen amiant (01), altres materials d’aïllament que consisteixen en substàncies perilloses o en contenen (03), materials de construcció
que contenen amiant (05)

1708

Materials de construcció a base de guix: materials de construcció a base de guix
contaminats amb substàncies perilloses (01)

200128

200127

Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses
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> Disposició dels 					

residus perillosos
a l’obra:

Els materials o residus que puguin ser perillosos, com poden ser olis usats, lubricants, bateries, piles, restes de pintures, etc., s’han d’emmagatzemar separadament de la resta de residus, en indrets estancs i, si és possible, tancats (fora de
les zones de trànsit, sobre superfícies impermeabilitzades o cubetes de contenció,
protegides de la pluja i els raigs del sol, etc.). Cal tenir-los clarament identificats i
localitzats, dins l’obra, indicant-hi la data d’inici de l’emmagatzematge.
Els materials o residus perillosos no podran estar a l’obra més de 6 mesos.
En qualsevol cas s’evitarà el vessament d’olis i greixos i, demés, residus líquids
tòxics procedents de la maquinària.
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> Residus tòxics

o perillosos:

Si en les excavacions i buidats de terres apareixen
antics dipòsits o canonades no detectats prèviament
que continguin o hagin pogut contenir productes
tòxics i contaminants, es buidaran i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per tal de ser
evacuats independentment de la resta i es lliuraran
a un gestor autoritzat, tot seguint el protocol de prevenció de riscos laborals.
Quan es tracti de fibrociment o amiant es procedirà
a la retirada dels materials a través d’una empresa
inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant
(RERA), tal com estableix la legislació vigent.

RESIDU
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> Reutilització

dels residus:

Sempre que sigui possible es reutilitzaran els residus
generats a l’obra com roques, terres de menys qualitat i
àrids en general.

> Prevenció de la 						

generació de residus:

S’han d’emmagatzemar correctament totes les matèries primeres de l’obra per tal d’evitar
que es malmetin i siguin inservibles: sobre palets o contenidors, convenientment tapats
amb materials impermeables quan sigui necessari protegir-los de la pluja, protegint dels
raigs del sol els materials perillosos o fotosensibles, etc.

Afecció a les aigües
i al sòl
Durant l’execució de l’obra hi ha diverses operacions que requereixen l’ús
d’aigua i de productes químics que, usats o gestionats de manera incorrecta, poden ser una font de contaminació de les aigües a través de la xarxa
de clavegueram, de les aigües freàtiques i del sòl, amb les conseqüències
que aquest fet té sobre el medi i les dificultats que pot arribar a comportar
la seva descontaminació.
En aquest sentit, evitar qualsevol abocament a la xarxa de clavegueram,
seguir procediments adequats per a la neteja de maquinària i l’ús de productes químics i disposar d’elements de contenció en cas de vessaments
accidentals, entre altres pautes de treball, contribuirà de manera positiva a
reduir les possibilitats de contaminació de les aigües i del sòl i, en cas que
es produeixi, a minimitzar-ne l’abast.

AIGÜES I SÓL
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> Abocaments

a la xarxa de 					
clavegueram:

Es prohibeix efectuar qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram
públic. Sota excepcionalitat, el personal que es fa càrrec del manteniment de
la xarxa podrà donar aquest permís sempre que els abocaments no siguin
contaminants i segons les condicions del tram de la xarxa concret.
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> Aigües derivades

de la neteja de 						
maquinària:

Mai no s’han d’abocar directament les aigües resultants de la neteja de maquinària
(cisternes de formigó o similars) als embornals, escocells o altres espais, tant si estan
dins com fora de l’àmbit d’obra.
Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d’abocament controlat i situar-los
lluny d’embornals o d’altres elements que la puguin posar en contacte amb la xarxa
de sanejament o les aigües superficials.
Les aigües residuals procedents de la neteja de maquinària s’hauran de recollir en
punts de neteja que s’ubicaran sobre materials que impermeabilitzin el sòl. Aquests
punts poden ser, per exemple, dipòsits o contenidors. El residu resultant caldrà gestionar-lo a través d’un abocador autoritzat.

AIGÜES I SÓL

48. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA>>AIGÜES I SÒL

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA>>AIGÜES I SÒL .49

> Contenció de l’afecció

a les aigües i al sòl:

A l’obra, s’ha de disposar de sepiolita o sorra per poder actuar amb rapidesa
davant d’un vessament accidental i evitar possibles afeccions a les aigües i al sòl.

> Vessaments

accidentals
de productes:

Productes químics: els productes químics líquids que
sigui imprescindible tenir a l’obra per a la seva execució
disposaran de cubetes de retenció correctament estancades, i estaran situats lluny d’embornals o d’altres elements que els puguin posar en contacte amb la xarxa de
sanejament o les aigües superficials, en cas de vessament accidental.
Reposició d’olis o combustibles: cal evitar la reposició d’olis i combustibles a l’obra i, sempre que sigui
inevitable, fer-ho lluny de la xarxa de drenatge i de clavegueram i protegir el sòl amb elements impermeabilitzants
que permetin retenir les possibles pèrdues.

AIGÜES I SÓL
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> Amassament de formigó:
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> Protecció/recuperació del sòl:
Cal protegir la terra fèrtil de les petjades i el trànsit de vehicles o maquinària i evitar-hi l’estucatge
de materials.
Qualsevol material d’obra que s’hagi d’acumular sobre el paviment es col·locarà sobre palets o
dins de contenidors, i els quals sempre s’ubicaran dins les tanques d’obra.

> Consums i pèrdues d’aigua:
S’ha de racionalitzar l’ús d’aigua a l’obra i es prohibeix totalment deixar-hi mànegues d’aigua obertes. En aquest sentit, s’ha de revisar periòdicament i fer un correcte manteniment de totes les
conduccions d’aigua de l’obra per tal de detectar possibles fuites i solucionar-les.

Es prohibeix l’amassament de formigó directament sobre el sòl, tant dins de l’àmbit d’obra com fora.
En aquest sentit, és obligatori l’ús de la formigonera o la pastera.

Afecció als espais verds

En moltes ocasions les obres a la via pública es duen a terme en espais
propers a arbres, arbustos o zones enjardinades que cal protegir durant
la implantació i execució de les obres, evitant que es malmetin els espais
verds de la Ciutat.
En aquest sentit, s’aconseguirà reduir les afeccions als espais verds protegint l’arbrat, els arbustos i les zones enjardinades adequadament; controlan els emmagatzematges de materials, les operacions amb maquinària
i l’obertura de rases pròximes, entre d’altres; fent-ne la reposició en el moment òptim per al creixement de cada espècie, i reposant el sòl amb les
característiques i l’estructura requerides per a cada tipus d’element vegetal.
Aquestes operacions s’hauran de portar a terme seguint les indicacions
i de manera coordinada amb la Direcció de Serveis d’Espais Verds.
Addicionalment, en qualsevol cas que es requereixi el trasplantament o la
retirada d’arbres per a l’execució de l’obra, caldrà coordinar l’operació amb la
Direcció de Serveis d’Inversions i Espai Vial i la Direcció de Serveis d’Espais
Verds de l’Àrea de Medi Ambient, i seguir, en tot moment, el protocol de
retirada i trasplantament en vivers per tal de minimitzar les agressions que el
trasplantament pugui ocasionar a l’arbrat.

SPAIS VERD
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> Protecció de l’arbrat:
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> Protecció

de zones
enjardinades 		
i d’arbusts:
Els parterres i les zones enjardinades s’han de
mantenir lliures d’elements estranys, escombraries, runa, etc. Tampoc no s’hi pot efectuar
l’abassegament de materials ni posar-hi casetes d’obra.
En cas que l’obra afecti una part d’un jardí, cal
tallar el rec de la zona afectada, però mantenir
el de la zona no afectada.

Cal protegir l’arbrat afectat per l’obra deixant al seu voltant una franja de 2
metres de zona no ocupada, per evitar-hi la compactació; per tant, en aquesta
zona, que inclou l’escocell, no s’hi podrà fer abassegament de materials, no s’hi
col·locaran casetes d’obra ni hi transitarà maquinària.
Si no és possible impedir-hi el trànsit, la superfície del sòl al voltant de l’arbre
s’ha de recobrir amb una capa de material de drenatge (grava) de 20 cm de
gruix, sobre la qual es col·loca un revestiment de taulons o d’algun altre material semblant.
Cal protegir els troncs dels arbres que es poden veure afectats per l’execució
de l’obra mitjançant taulons de fusta de 2 metres d’alçada com a mínim, ben lligats amb elements que no siguin corrosius ni malmetin el tronc, o bé s’anellaran
amb pneumàtics.
En cas d’haver de protegir agrupacions d’arbres, s’aïllaran en conjunt de l’àmbit
d’obra mitjançant tanques de tipus “Rivisa”.
Es prohibeix clavar rètols sobre el tronc o les branques dels arbres.

2m

S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre de l’escocell dels arbres. En cas
que no sigui possible, les rases a menys d’1 metre s’obriran manualment i,
en cas d’haver de tallar arrels, serà necessària la supervisió de la Direcció de
Serveis d’Espais Verds.
En cas que l’obra afecti parcialment un arbre, caldrà contactar amb el Departament d’Informació de Projectes i Recepcions de la Direcció de Serveis
d’Inversions i Espai Vial per tal de planificar l’operació més adequada per a la
seva protecció: trasplantament, poda de la part afectada, etc.

SPAIS VERD
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> Període de

trasplantament 							
d’arbres:
Únicament es podran trasplantar arbres durant el període
indicat per cadascuna de les espècies:
Caducifolis de clima fred: hivern
Perennifolis de fulla ampla: final d’hivern i final d’estiu
(abans de la brotada primaveral i tardorenca)
Perennifolis de fulla estreta (coníferes i resinoses): final
d’hivern i final d’estiu (abans de la brotada primaveral i
tardorenca)
Espècies de climes càlids, palmeres i afins: primavera i
començament d’estiu (preferentment palmeres i similars)

> Reposició del sòl:
A l’hora de reposar el sòl, s’han de mantenir els perfils de terra apta per a plantació i de terra de
textura arenosa que requereix cada espècie. A més, caldrà preveure el sistema de drenatge.
Arbres: 1 m (plantació) + 0,5 m (terra arenosa) + drenatge
Arbusts: 0,5 m (plantació) + 0,2 m (terra arenosa) + drenatge
Gespa: 0,3 m (plantació) + 0,2 m (terra arenosa) + drenatge
Les aportacions de terra han de garantir que la qualitat d’aquesta es correspongui o sigui compatible amb el material de destinació quant a estructura (compactació) i textura. A més, s’ha de
restituir el nivell del sòl a la cota que hi havia anteriorment.

Afecció a la mobilitat
dels veïns i vianants,
i a l’activitat econòmica
i d’empreses
En la implantació d’obres a la via pública es fa necessari envair, de manera
total o parcial, els espais reservats per al pas de vianants, fent que aquests
hagin de canviar el camí de pas habitual i que s’hi trobin més obstacles del
que és habitual.
Aquesta afectació, que pot generar molèsties als veïns i vianants que diàriament circulen per la zona afectada per l’obra, té una especial rellevància
quan es tracta de persones amb mobilitat reduïda.
És per aquest motiu que en aquesta guia, que dóna el sentit més ampli a
l’ambientalització, s’incideix en els diferents impactes al medi natural que
pot ocasionar l’execució de l’obra i també en l’impacte social, en concret,
sobre els vianants i veïns, i a l’activitat econòmica i d’empreses.
Seguint una sèrie de pautes bàsiques que ajudin a facilitar la informació
adequada als vianants, cal garantir-los un pas adaptat, lliure d’obstacles i
correctament identificat. D’aquesta manera, es podrà facilitar la circulació
de les persones i minimitzar les molèsties que puguin patir com a conseqüència de l’execució de l’obra.

VIANANT
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> Informació prèvia

de l’obra:
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> Pas temporal

de vianants:

48 hores abans de l’inici de l’obra cal haver informat els veïns de la zona afectada per l’obra mitjançant cartells a les porteries i cartells identificatius a la mateixa
obra, com també a les entitats de persones cegues de la Ciutat i a les federacions d’entitats de persones amb discapacitat física.
El cartell identificatiu de l’obra s’ha de col·locar dins el tancament de l’obra, de
manera que no suposi un obstacle per a la circulació de vianants, i estarà escrit
amb caràcters i contrastos llegibles per a les persones amb visió reduïda.

En els casos en què l’obra afecti els espais reservats per al pas de vianants (voreres, zones de vianants, etc.), cal habilitar espais de pas alternatiu amb una amplada mínima d’1,40 m i una alçada mínima de 2,1 m
lliure d’obstacles. A les girades dels passos de vianants, l’amplada lliure
de pas ha de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre, com a
mínim.
Si l’ocupació estricta de l’obra no permet l’amplada d’1,40 m, caldrà
desviar els vianants, veïns i clients per un itinerari que la compleixi.
Quan les amplades de pas existents a la zona afectada per l’obra no
compleixin aquest criteri, s’haurà de desviar la circulació de vianants
per un recorregut que tingui una amplada mínima igual a l’existent i mai
inferior als 0,9 m.
Els passos alternatius de vianants, veïns i clients hauran d’estar en tot
moment nets i lliures de material de l’obra, no hi podrà haver cap escala
ni graó aïllat i el paviment haurà de ser dur, no lliscant i sense regruixos
diferents als del gravat de les peces.
Per tal de garantir el pas de persones amb mobilitat reduïda i de persones amb cotxets, els passos alternatius de vianants no podran tenir
escales i, en cas d’haver de superar desnivells, el pendent transversal
serà inferior al 2% i el longitudinal:
≤ 10% per longituds de rampa < 3 m
≤ 8% per longituds de rampa < 6 m
≤ 6% en la resta de casos
Els passos alternatius de vianants, veïns i clients tindran els elements
de protecció corresponents amb etiquetes de senyalització ben visibles,
amb característiques òptimes de lectura i amb llums de posicionament.
Les etiquetes de senyalització hauran de contenir el pictograma del símbol d’accessibilitat.
L’empresa constructora no podrà utilitzar la via pública com a espai de
magatzem, oficines o vestuari per als treballadors, sempre que sigui possible.
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> Enllumenat d’abalisament:

Tot el perímetre de l’obra ha d’estar il·luminat, tant si ocupa part de la calçada o la vorera com
si no l’ocupa. L’enllumenat ha d’estar operatiu tota la nit i durant el dia quan les condicions
atmosfèriques siguin adverses (dies ennuvolats, etc.).
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> Operacions d’entrada

i sortida de l’obra:

Les operacions d’entrada i sortida de vehicles de l’obra han d’estaran dirigides
pel personal responsable de l’obra, que dónarà indicacions al conductor i avisarà els vianants i els vehicles sobre rodes.
Es col·locaran les oportunes senyals d’advertència d’entrada i sortida de camions
i de limitació de velocitat als vials, complint les distàncies reglamentàries.

VIANANT
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> Tanques

de protecció
de l’obra:
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Qualsevol obra ha d’estar separada, en tot el seu recorregut,
dels passos de vianants i de vehicles mitjançant tanques que
cal mantenir en bon estat al llarg de tota la durada de l’obra.
No es permet la substitució de tanques per cordes, cables,
malles, cintes o similars.
Les tanques han d’estar col·locades de manera estable, fixades entre si fermament i amb una separació màxima d’11
cm.
Les tanques han de ser d’un color de fàcil detecció, sense
caires vius, antilliscants, resistents a la bolcada i col·locades
de manera que ocupin tot el perímetre de l’obra, l’arreplega
de materials, etc.
Les tanques de protecció de rases han d’estar separades
com a mínim uns 50 cm de la part més exterior de la rasa.
En les tanques metàl·liques col·locades sobre peus de formigó prefabricat, els peus no han de sobresortir més per la
banda de vianants que per la banda de l’obra.

> Planxes de cobertura

de rases:

Cal col·locar les planxes metàl·liques sobre les rases fixades correctament, de manera que no es moguin al pas dels vianants.
Es prohibeixen els taulons de fusta per cobrir les rases.
Les planxes han de ser antilliscants, en sec i en mullat.
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> Afecció d’accessos

de vianants:

Durant l’execució de l’obra cal garantir que tots els accessos a habitatges, a les
empreses, activitats econòmiques i espais de lleure estiguin lliures d’embrutiment
i materials d’obra. Els accessos provisionals han de complir tots els requisits dels
passos temporals de vianants.
Garantir l’accés de vianants, veïns, activitats econòmiques i empreses als serveis
bàsics com contenidors, papereres, etc.
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> Contenidors

de runa:

Els grans contenidors d’obra remolcables, de forma trapezoïdal, que s’instal·len a les voreres
s’han de protegir adossant-hi una tanca sense arestes, des del terra fins al seu extrem superior,
en els costats curts.
El contingut dels contenidors de runa instal·lats a la vorera no ha de sobresortir de les verticals
que formen els seus límits.

VIANANT
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> Senyalització

i protecció de bastides:
El pas per als vianants ha de complir uns criteris generals: tenir una amplada mínima d’1,4 m, una alçada
mínima de 2,1 m lliure d’obstacles i una amplada lliure de pas en els canvis de direcció que permeti
inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre, com a mínim.
Si l’ocupació estricta de l’obra no permet l’amplada d’1,40 m, caldrà considerar una amplada de pas
inferior, però mai menor als 0,9 m.
Quan l’amplada de la vorera (< 1,5 m) fa que la instal·lació de la bastida no permeti el pas de vianants
per la mateixa vorera, s’ha de senyalitzar l’itinerari alternatiu accessible.
Les bastides s’han de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin il·luminats
tota la nit i de dia quan les condicions atmosfèriques siguin adverses.
Els muntants s’han de protegir amb elements de color contrastat, preferentment vermell, des del terra
fins a un mínim d’1,60 m.
Si el pas a l’interior de la bastida no és accessible, s’ha de disposar d’un senyal de detenció que tanqui
el pas a l’interior, tant a l’inici com al final de la bastida.
S’ha d’habilitar una barra a una alçada de 15 cm des del terra i al llarg de tota la bastida (zona de protecció) perquè pugui ser detectada pels discapacitats visuals, excepte en els accessos als edificis i
establiments.
Es prohibeix l’ús de cordes, cables o similars.
Hi ha d’haver un nivell d’il·luminació mínima de 10 lux per advertir de la presència d’obstacles o desnivells. Els llums es col·locaran alineats perquè puguin servir, alhora, de línia d’orientació.
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Ambientalització
de les obres a la ciutat
de Barcelona
Control de l’ambientalització
de l’execució d’obres
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Check list d’inspecció de l’ambientalització de l’obra:

obra:
adreça de l’obra:

Check list
A la Guia d’Ambientalització i el Manual de Qualitat de les Obres figuren uns
requeriments bàsics que totes les obres que contracti l’Ajuntament de Barcelona han d’acomplir per tal de minimitzar l’impacte ambiental i social que
aquesta obra pot ocasionar.
Addicionalment, cada projecte d’obres ha de portar associada una memòria
ambiental en la qual es reflecteixin les mesures específiques que caldrà prendre, que persegueixen la mateixa finalitat i que, a través del procés de licitació, es concretarà en el pla d’ambientalització de l’obra, a nivell d’execució
de la mateixa.

Observació

1

1.1 Vehicles
1.1.1 Els motors no han d’estar en funcionament més
de 3 minuts si el vehicle està aturat
1.1.2 S’ha de circular sense fer acceleracions
brusques i a una velocitat reduïda
1.2 Maquinària

La suma de totes les mesures que s’han d’implementar en una obra en concret constitueixen el compromís dels contractistes envers l’ambientalització
de l’execució de l’obra que es pretén dur a terme, i cal que cada organisme
que en contracta l’execució, sigui per si mateix o per una contracta orientada
a aquesta fi, vetlli per controlar-ne el compliment.
Amb relació a les vies de control, plantejades per al compliment de les
diferents mesures de minimització de l’impacte i proposades a la Guia
d’Ambientalització, n’hi ha tres de diferenciades:
Inspecció general in situ: inspecció orientada a controlar, mitjançant
una inspecció in situ, tots els aspectes que cal complir en l’obra, siguin
procediments de treball, ubicació de materials, segregació de residus,
etc.
Inspecció especialitzada: inspecció orientada, principalment, al mesurament d’una variable específica de l’impacte, com per exemple, el control
de l’impacte acústic a l’entorn ocasionat per l’obra mitjançant mesuraments de soroll. Per tant, mesuraments de variables requereixen coneixements tècnics especialitzats i de tecnologia de mesura. Les inspeccions
especialitzades es programarien davant d’anomalies detectades al llarg
de les inspeccions generals in situ.
Sol·licitud de documentació/registres: actuació encaminada a la verificació dels registres que el contractista s’hagi compromès a mantenir
durant l’obra per tal de tenir cura de certes variables que poden incidir
sobre el medi, com per exemple, el control de la gestió dels residus retirats de l’obra, etc.
A continuació es mostra, en primer lloc, el check list de control dels aspectes
recollits a la Guia d’Ambientalització, a la qual s’hauran d’incorporar aquells
compromisos adquirits pel contractista a través de la memòria ambiental.
Cal tenir en compte que alguns d’aquests aspectes es podran verificar en totes les inspeccions que es facin en una mateixa obra, i d’altres únicament en
cas d’inspeccionar en el moment que es portin a terme certes operacions.
Seguidament es mostren els aspectes per verificar en les inspeccions especialitzades i la documentació i els registres que cal sol·licitar.

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: FUMS I GASOS

1.2.1 Els motors no han d’estar en funcionament més
de 3 minuts si la maquinària està aturada
1.2.2 S’ha de comprovar que les màquines no emetin
fums ni gasos abundants
1.3 Olors
1.3.1 Cal evitar els processos que comportin
emissions oloroses (p. ex. pintura, soldadura)
1.3.2 Cal evitar les operacions que puguin ocasionar
molèsties
1.4 Altres
1.4.1 Cal vigilar que no s’encengui cap foc ni dins
ni fora de l’obra				

2

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: POLS

2.1 Requeriment general
2.1.1 S’han d’evitar les operacions que generin
pols a conseqüència del fort vent
2.2 Treballs d’enderroc
2.2.1 Cal regar les runes i els materials que es
desprenguin durant l’enderroc
2.2.2 Hi ha d’haver cartells del dia i l’hora de l’enderroc
als edificis limítrofs

2.3 Càrrega i descàrrega de materials pulverulents
2.3.1 S’ha de fer en contenidors o saques
2.3.2 Cal cobrir els contenidors o les saques amb
plàstics estancs quan no s’utilitzin
2.3.3 La descàrrega d’edificis s’ha de fer mitjançant
tubs o canons de conducció
2.4 Emmagatzematge de materials pulverulents
2.4.1 Els emmagatzematges s’han de fer en saques
o contenidors coberts amb lones o plàstics
2.4.2 Els emmagatzematges de material no poden
superar en més de 30 cm l’alçada del contenidor
o la saca
2.4.3 Els materials pulverulents emmagatzemats
no poden estar a l’obra més de 2 dies
2.5 Circulació de vehicles i maquinària
2.5.1 S’han d’escombrar les zones de pas de vehicles
o de maquinària
2.5.2 Les zones que no s’hagin escombrat han de
disposar d’una capa de graves perquè es
puguin regar
2.6 Operacions de tall
2.6.1 Cal utilitzar la guillotina com a eina de tall quan
la geometria ho permeti
2.6.2 S’ha de fer el tall amb aigua
2.6.3 S’ha de justificar l’ús del tall en sec i fer-lo en
zones que no ocasioni molèsties
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3
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: SOROLL		
		
3.1 Horari de treball
3.1.1 Cal complir l’horari de treball (Dl-Dv de 8 a 21 h;
canalitzacions: Dl-Dv de 8 a 18 h)
3.1.2 Cal tenir l’autorització a peu d’obra per poder
treballar en un horari diferent de l’anterior

3.2 Maquinària
3.2.1 S’ha de comprovar que les màquines o els equips
disposin del marcatge CE i indiquin el nivell
màxim de potència acústica
3.2.2 Les màquines o els equips han d’indicar el nivell
màxim de potència acústica

3.3 Característiques acústiques de la maquinària
3.3.1 Cal mantenir tancats els capots dels
compressors i la resta de maquinària
3.3.2 S’han d’utilitzar elements aïllants o esmorteïdors
del soroll de la maquinària

3.4 Generadors elèctrics
3.4.1 Cal evitar l’ús de generadors elèctrics en una
obra de més de 3 mesos de durada prevista

3.5 Planxes metàl·liques i tanques
3.5.1 Les planxes metàl·liques s’han de fixar
correctament, evitant que facin soroll quan
s’hi passi
3.5.2 S’ha de vigilar que les tanques no facin soroll
quan xoquin entre elles
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4	NETEJA I RESIDUS: NETEJA
4.1 Neteja de l’exterior de l’obra

3.6.2 Les tanques o planxes s’han de manipular amb
cura i sense arrossegar-les				
									
									

4.6 Material granular a la calçada

4.1.1 S’ha de protegir l’espai públic afectat per l’obra
per evitar-ne l’embrutiment

4.6.1 Evitar que s’acumuli material granular als espais
exteriors de l’obra

4.1.2 Les actuacions que generin brutícia s’han de
fer dins de l’àmbit d’obra i prenent les mesures
necessàries

4.6.2 L’aglomerat en fred s’ha de mantenir en
bon estat

4.1.3 Cal mantenir net l’espai públic afectat per l’obra
4.2 Embrutiment per operacions
de càrrega/descàrrega

4.7 Roderes de fang a la via pública
4.7.1 S’han d’evitar les roderes de fang a la via pública
4.7.2 Cal prendre les mesures necessàries per tal
d’evitar-les

4.2.1 S’ha de controlar el procés per tal d’evitar
abocaments sobre la vorera o la calçada
4.2.2 En cas d’embrutiment, cal netejar-ho
immediatament
4.3 Neteja de l’interior de l’obra
4.3.1 Cal mantenir net l’àmbit d’obra
4.3.2 S’han d’evitar les acumulacions o restes de
materials com morter o sorres sobre l’espai
públic de l’àmbit de l’obra
4.4 Acumulació de terres i runa
4.4.1 Les terres o la runa que hi hagi en l’àmbit de
domini públic de l’obra s’han d’acumular dins de
contenidors o sacs i aprofitar-les, si és possible,
per al rebliment de cales en dies posteriors
4.4.2 Cal evitar que es desprenguin terres o runes cap
a l’exterior de l’àmbit d’obra
4.5 Contenidors i sacs de runa

3.6 Acció dels operaris
3.6.1 El personal s’ha de comunicar sense cridar
i no pot fer servir equips de música

6	AFECCIÓ A LES AIGÜES I AL SÒL

4.5.1 S’ha de procurar que els contenidors no estiguin
plens més de 24 h

5	NETEJA I RESIDUS: RESIDUS	
5.1 Identificació i disposició dels residus
5.1.1 S’han de crear els espais adients per
emmagatzemar els residus segregats en
fraccions
5.2 Disposició dels residus perillosos
5.2.1 Els materials o residus perillosos s’han
d’emmagatzemar per separat
5.2.2 S’ha de controlar que s’emmagatzemin
correctament
5.2.3 Cal vigilar que no hi hagi materials perillosos
emmagatzemats més de 6 mesos
5.3 Altres
5.3.1 Cal reutilitzar els residus generats a l’obra
5.3.2 Les matèries primeres de l’obra s’han
d’emmagatzemar correctament

6.1 Abocaments a la xarxa de clavegueram
6.1.1 S’han d’evitar els abocaments a la xarxa
de clavegueram públic
6.2 Aigües derivades de la neteja de maquinària
6.2.1 Les aigües que resultin de la neteja de
maquinària s’han d’abocar en llocs adequats
6.2.2 Cal habilitar espais de neteja adequats i controlar
la ubicació de l’abocament
6.2.3 Les aigües procedents de la neteja de maquinària
s’han de recollir en punts de neteja
6.3 Vessaments accidentals de productes
6.3.1 S’ha de disposar de cubetes de contenció
per als productes químics líquids
6.3.2 Cal col·locar-los correctament
6.3.3 La reposició d’olis o combustibles s’ha de
fer en llocs adequats
6.3.4 El sòl s’ha d’impermeabilitzar
6.4 Contenció de l’afecció a les aigües i al sòl
6.4.1 S’ha de disposar de sepiolita, sorra
o materials similars
6.5 Amassament de formigó
6.5.1 Cal evitar l’amassament de formigó
directament sobre el sòl
6.6 Protecció/recuperació del sòl
6.6.1 Cal protegir la terra fèrtil de petjades, trànsit,
emmagatzematge de materials, etc.
6.6.2 S’ha de vigilar que no hi hagi materials d’obra
acumulats directament sobre el
paviment (palets, contenidors, etc.)
6.7 Consums d’aigua
6.7.1 S’ha de vigilar que no hi hagin pèrdues d’aigua
ni mànegues obertes sense utilitzar-se
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7	AFECCIÓ ALS ESPAIS VERDS

7.1 Protecció de l’arbrat
7.1.1 S’ha de deixar una franja de 2 m sense ocupar
al voltant de l’arbre, a fi d’evitar-hi la compactació
7.1.2 Si no es pot deixar aquesta franja, s’ha de
protegir la zona amb grava i taulons
7.1.3 Els troncs dels arbres han d’estar protegits
correctament fins als 2 m d’alçada
7.1.4 Les agrupacions d’arbres han d’estar aïllades
en conjunt mitjançant tanques de tipus “Rivisa”
7.1.5 S’ha d’evitar la col·locació de rètols sobre els
troncs i les branques
7.1.6 S’ha de procurar no obrir rases a menys d’1 m
de l’escocell
7.1.7 En el cas que se n’hagi d’obrir una a menys
d’1 m, la rasa s’ha de fer manualment
7.1.8 Cal evitar malmetre l’arbrat com a conseqüència
de l’obra

7.2 Protecció de zones enjardinades i d’arbusts
7.2.1 Evitar l’acumulació de materials de l’obra
en parterres o zones enjardinades (restes,
materials, casetes, etc.)
7.2.2 Cal mantenir el rec de la zona enjardinada no
afectada per l’obra
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8	AFECCIÓ A LA MOBILITAT dels veïns, vianants
i a l’activitat econòmica I d’empreses
8.1 Informació prèvia de l’obra
8.1.1 Cal informar els veïns, les activitats comercials
i d’empreses de la zona (cartells a les porteries i
a la mateixa obra)
8.1.2 El cartell identificatiu de l’obra s’ha de col·locar
dins del tancament, procurant que no sigui un
obstacle per als vianants
8.2 Pas temporal de vianants

7.3.2 Les aportacions de terra han de mantenir la
qualitat de l’estructura (compactació) i la textura
del material de destinació

7.4 Període de trasplantament
7.4.1 Cal respectar el període indicat per a cada 		
espècie que es trasplanta		

8.5.1 L’obra ha d’estar separada amb tanques en
tot el seu recorregut
8.5.2 Les tanques s’han de col·locar fermament,
fixades entre si i amb una separació màxima
d’11 cm
8.5.3 Han de tenir les característiques adequades
(sense caires vius, antilliscants, resistents a
la bolcada, etc.)

8.2.1 S’han d’habilitar passos temporals si l’obra
afecta el pas reservat per als vianants

8.5.4 Han d’estar separades com a mínim uns 50 cm
de la part més exterior de la rasa

8.2.2 Han de complir les mides requerides i no hi
poden haver obstacles

8.5.5 Els peus de formigó sobre els quals es col·loquin
han de sobresortir igual per tots dos costats

8.2.3 El pas alternatiu s’ha de fer amb un paviment
adequat i sense graons

8.6 Planxes de cobertura de rases

8.2.4 El pas alternatiu ha d’estar net i lliure de material
d’obra

8.6.1 Han d’estar fixades correctament i no moure’s
quan hi passin vianants

8.2.5 El pas alternatiu ha de tenir els pendents
adequats

8.6.2 S’ha d’evitar l’ús de taulons de fusta per cobrir
les rases

8.2.6 El pas alternatiu ha de tenir els elements
de protecció i senyalització adequats

8.6.3 Les planxes han de ser antilliscants

8.3 Enllumenat d’abalisament
8.3.1 El perímetre de l’obra ha de disposar
d’il·luminació operativa

7.3 Reposició del sòl
7.3.1 S’han de mantenir els perfils de terra adequats
per a cada espècie

8.5 Tanques de protecció

8.4 Operacions d’entrada i sortida de l’obra
8.4.1 Les operacions d’entrada i sortida de vehicles de
l’obra han d’estar dirigides pel personal de l’obra

8.7 Afecció d’accessos de vianants, veïns, activitats
econòmiques i d’empreses
8.7.1 Els accessos a habitatges, comerços, etc.,
han d’estar nets i lliures de materials d’obra
8.7.2 S’ha de garantir l’accés dels vianants, veïns,
activitats econòmiques i empreses als serveis
bàsics com contenidors, papereres, etc.

8.8 Contenidors de runa
8.8.1 Els trapezoïdals han de tenir una tanca sense
arestes, des del terra fins a l’extrem superior,
en els costats curts
8.8.2 El contingut no ha de sobresortir de les verticals
que formen els seus límits
8.9 Senyalització i protecció de bastides
8.9.1 El pas per als vianants ha de complir els
criteris generals (amplada, alçada, dimensions
a la girada)
8.9.2 En el cas que els vianants no puguin passar per
la mateixa vorera, s’ha de senyalitzar un itinerari
alternatiu accessible
8.9.3 La bastida ha d’estar correctament senyalitzada
i protegida
8.9.4 Els muntants han d’estar protegits correctament
des del terra fins a 1,60 m com a mínim
8.9.5 El pas a l’interior ha de ser accessible i ha de
disposar dels senyals corresponents de detenció
8.9.6 Cal habilitar una barra a una alçada de 15 cm
des del terra i al llarg de tota la bastida (zona
de protecció)
8.9.7 Cal evitar l’ús de cordes, cables o similars
8.9.8 El nivell d’il·luminació ha de ser l’adequat		
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Al marge dels documents que es requereixin a través del plec de condicions tècniques que regiran el concurs de selecció del contractista, els principals documents
que caldrà sol·licitar seran:

La verificació dels aspectes relacionats amb el soroll requereixen una actuació especialitzada en la matèria i amb equipament tècnic i experiència en el mesurament
acústic. En els casos que, fruit de les inspeccions generals in situ, s’hagin detectat
anomalies al respecte i sempre que es consideri oportú, els aspectes que caldrà
verificar seran:
Aspecte QUE CAL mesurar / inspeccionar

OBSERVACIONS

Documentació QUE ES requerEIX

Maquinària			

Vehicles			

El soroll emès per la maquinària per tal de verificar que no supera els nivells
de soroll que estableixen les especificacions tècniques (placa d’homologació)

Certificat d’haver passat satisfactòriament la iTV

OBSERVACIONS

DISPONIBLE
A PEU D’OBRA

Maquinària			

Característiques de la maquinària			
Els motors de combustió han d’estar equipats amb silenciadors de gasos de
combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.
Els martells pneumàtics, autònoms o no, han de disposar d’un mecanisme
silenciador de l’admissió i expulsió de l’aire.
Els compressors i la resta de maquinària sorollosa ha de funcionar amb tots
els elements de protecció instal·lats, bé pel fabricant o bé amb posterioritat,
per amortir els sorolls.
Els elements aïllants o esmorteïdors del soroll de la maquinària, especialment
de martells i motors.
Generadors elèctrics			
El nivell de potència sonora: com a màxim 95 dB PWl
(87 dB de pressió acústica a 1 m)
La presència de components tonals en l’espectre de soroll
Nivell de soroll a l’entorn			
Els nivells de soroll ocasionats per l’obra que afectin l’entorn

En el cas que, fruit de la inspecció general in situ, es consideri que la il·luminació de
senyalització de l’obra és insuficient, també es podria requerir la mesura del nivell
d’il·luminació obligat (10 lux).

Especificacions tècniques (emissions de fums, partícules i soroll)
Registres de manteniment de la maquinària
Horari de treball			
Autorització municipal per actuar fora de l’horari establert

DISPONIBLE
A PEU D’OBRA

Gestió de residus			
Registres conforme els residus generats per l’obra han estat gestionats per
una empresa inscrita al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya
Registres conforme els residus especials generats per l’obra han estat transportats per un transportista autoritzat per la Junta de Residus
Llista dels residus que es generen a l’obra segons nomenclatura del Catàleg
Europeu de Residus Vigent
Informació prèvia de l’obra			
Comprovant d’haver informat de l’execució de l’obra, amb antelació, a les entitats de persones cegues de la ciutat i a les federacions d’entitats de persones
amb discapacitat física

Aquesta documentació es podria requerir:
· A peu d’obra per lliurar-la de manera immediata, la documentació
obligatòria.
· A peu d’obra per lliurar-la posteriorment, la que es decideixi, especialment
la que fa referència a la informació prèvia de l’obra o al manteniment de
vehicles.
· En el moment de rebre-la, com ara la documentació relacionada amb
la gestió de residus de l’obra a través de gestors autoritzats.

DISPONIBLE
A PEU D’OBRA
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Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de la ciutat de Barcelona, aprovada
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Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Ordenança general del medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP,
de 16 de juny de 1999.
Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 212/2002, de 22 de febrer,
pel qual es regulen les emissions sonores a l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire
lliure.
Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de la ciutat de Barcelona, aprovada
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Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 1999.
Ajuntament de Barcelona.
Gestió ambiental en l’execució d’obres. 2002. Construccions Rubau i Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya.

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

Manual de Bastides. Mobilitat i accessibilitat. 2007. Grup de Treball per a la millora de l’accessibilitat.
Ajuntament de Barcelona.
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de 3 de maig, modificada per les Decisions de la Comissió, Decisió 2001-118, de 16 de gener,
Decisió 2001-119, de 22 de gener, i Decisió 573-2001 del Consell, de 23 de juliol.
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Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
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y medio ambiente.
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Agraïments
Amb la finalitat d’aconseguir que el contingut d’aquesta guia sigui de màxima aplicació i que gaudeixi d’una visió pràctica i amb facilitat d’implantació a les obres de la
ciutat de Barcelona, al llarg de tot el procés d’elaboració han col·laborat nombroses
persones sense l’aportació de les quals hauria estat impossible fer aquesta guia.
Són persones vinculades directament al món de l’obra, sigui en la planificació,
l’elaboració de projectes, l’execució, el control i seguiment etc; persones vinculades a la preservació del medi ambient de la Ciutat i amb la minimització de les
molèsties que les actuacions que es duen a terme a la via pública puguin ocasionar
a la ciutadania.
El fet d’unir esforços i d’aportar l’experiència de tots aquests àmbits ha estat un
factor clau per a la concreció de les mesures que es presenten a continuació.
Totes les persones i les àrees o empreses municipals a les quals representen han
demostrat el seu compromís ferm en l’ambientalització de les obres i han fet que
pugui ser una realitat a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, cal agrair molt sincerament la col·laboració de:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sector d’Urbanisme i Infraestructures
Sector de Serveis Generals i Coordinació Territorial
Sector d’Acció Social i Ciutadania
Sector de Promoció Econòmica
Els districtes de la ciutat de Barcelona
Bimsa i empreses participades
Acefat
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Barcelona Regional
Bagursa
Barcelona Serveis Municipals
Grup de treball de millora de l’accessibilitat
Ajuntament més sostenible

Agraïm el suport de: la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya

.85

La col·lecció de guies
d’educació ambiental
1. Compostatge
2. Fem biogàs
3. Mobilitat sostenible
4. Reduir residus
5. Oficina verda
6. Les festes més sostenibles
7. L’aigua i la ciutat
8. Menys soroll millor
9. De la ciutat a la natura
10. Posem verdes les associacions
11. Bones pràctiques sindicals
12. En moto mou-te bé
13. L’estalvi energètic
14. Jardineria sostenible
15. Acció sindical
16. Ecoproductes de la llar
17. Aprendre del Prestige
18. L’alimentació sostenible
19. Barcelona en bici
20. Youth X change
21. Animals de companyia
22. La mobilitat més sostenible
23. Ocells de Barcelona
24. Les platges de Barcelona
25. Oficina Verda per a Empreses del Sector d’Oficines i Despatxos
26. Les empreses i la responsabilitat social corporativa
27. Finançament ètic i sostenibilitat
28. Fes-te amic dels boscos
29. 21 consells per a un habitatge sostenible
30. Ajuntament+Sostenible
31. 21 visions del canvi
32. 10 estratègies per prevenir els residus - Guia del consumidor
33. Canviem de codi - El comerç just i solidari
34. Som el que vestim
35. Congressos més sostenibles
36. Hotels més sostenibles
Podeu consultar la col·lecció de guies d’educació ambiental al web
www.bcn.cat/agenda21 (>Publicacions)
També les trobareu al Centre de Documentació d’Educació Ambiental
(carrer de Nil Fabra, 20, baixos) i a la Fàbrica del Sol (carrer de Salvat Papasseit, 1)
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Sempre que les condicions constructives ho permetin, els elements de registre s’ubicaran en
emplaçaments que siguin fàcilment accessibles.
El prisma de canalitzacions ha d’acomplir els següents condicions amb caràcter general:

Serà obligatori les infraestructures de prismes de canalitzacions per fibra òptica en
tots els projectes de reurbanització i/o actuacions en la via pública que afectin tant la
zona de vorera com de calçada, i que actuïn en el subsòl i/o el paviment.

a) El prisma ha de tenir connexió amb tots els armaris de reguladors semafòrics existents
en l’àmbit del projecte.

1.- CRITERIS DE DISSENY DELS PRISMES

c) El prisma ha de tenir connexió amb tots els armaris de control de reg existents en
l’àmbit del projecte.

b) El prisma ha de tenir connexió amb tots els armaris de enllumenat existents en l’àmbit
del projecte.

En funció de la tipologia del carrer es planteja un dimensionat diferent del prisma de la
canalització. Depenent per on passi la canalització i el dimensionat del prisma, s’utilitzaran
diferents elements de registre Els criteris de disseny són els següents:

Tipus

Amplada carrer

Prisma

Element de registre

A

Inferior a 15 m

2 conductes de diàmetre 125 mm

700x700 mm en vorera

Especificacions a incloure als as-builts

700x700 mm en calçada
(tapa rodona)
B

Entre 15 i 35 m

C

Superior a 35

4 conductes de diàmetre 125 mm

6 conductes de diàmetre 125 mm

De les arquetes cal:

700x700 mm en calçada
(tapa rodona)

-

Coordenades

-

Esquema d’aixecament

700x700 mm en vorera

-

Fotografia de l’interior

700x700 mm en calçada
(tapa rodona)

-

Fotografia de l’exterior, tancada i amb referència per a facilitar la localització

La part d’infraestructures TIC (IMI) a més de les canalitzacions i extensió de cables de fibra
òptica ha d’incloure:

En tots els creuaments de calçada es posarà un mínim de 4 tubulars.
Pel que fa referència als elements de registre, els criteris per a la seva ubicació seran els
següents:

x

El document l’as-built, ha de ser en dos formats, en el de disseny i en pdf.

700x700 mm en vorera

Les tapes de les arquetes han de dur l’anagrama “TC – AjB”

x
x
x
x
x

d) Les canalitzacions han de quedar, com a mínim, a 60 cm de fondària.

A l’inici i el final del tram de canalització soterrada.
Cada 80 metres, com a màxim, sense elements de registre.
En els canvis de direcció de la canalització soterrada.
En ambdós costats del creuament d’una via.
En cada un dels bàculs (enllumenat o semàfor), on es determini la instal·lació de un
punt wifi
o En cas de que la distància entre arqueta del prisma troncal i peu de fanal o
bàcul o de qualsevol element a conectar a xarxa sigui de més de 2m, cal ubicar
una arqueta tipus M de mínim 40x40 a peu d’element per facilitar la seva
operació i connexió.
Al peu de cada marquesina de parada d’autobús que es determini connectar.
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-

Taula d’empiulaments
Identificació i ubicació dels elements de xarxa instal·lats
Recorregut de les fibra a planell alçat

2.- PUNT WIFI-SENSOR
Els punts WIFI – Sensor han d’anar instal·lats a fanals per norma general
2.1.- Connectat a fo de la xarxa corporativa
Ha d’incloure:
2.1.1.- AP Cisco 1572 amb 3 antenes omni:o similar
-

1 unitat 802.11N External Antenna Mesh Access Point ETSI config.
3 unitats 2.4 GHz 4dBi/5 GHz 7dBi Dual Band Omni Antenna, N connector.
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-

-

1 unitat 1520 Series AC Power Cord 40 ft. unterm EU Harmonized.
1 unitat 1550 Series Pole-Mount Kit.
1 unitat 1520 Series Battery Backup.
2 unitats SMARTNET 8X5XNBD 802.11N Outdoor Mesh Access Point Ext.
Llicencies, part proporcional a un AP:
o 50 AP Adder License for the 5508 Controller (eDelivery).
o SMARTNET 8X5XNBD 50 AP Adder License for the 5508
o Promotion-100 AP CMX License (Advanced Location license).
o Prime Infrastructure 2.x - Lifecycle - 50 Device Lic
o Prime Infra Lifecycle 50 PASS-1yr
o ESSENTIAL SW PI 2.x - Lifecycle - 50 Device Lic.
o Incremento de licencias en Aptilo (200 APs).

12 SFPs Cisco Monomodo 1G-LH
-2 elements SMARTNET 8X5XNBD Cisco ASR920 Series - 12GE and 2-10GE
2 elements SMARTNET 8X5XNBD Cisco ASR920 Series - Advanced Metro IP

3.2.- Armari de connexions
L’armari on s’han d’instal·lar els elements d’electrònica de xarxa ha de ser el que l’IMI indiqui:
un armari de regulació semafòrica, de control d’enllumenat, amb ampliació, un armari nou.
3.3.- Connectors
Les connexions es faran amb:

2.1.2.- Sensors Contaminació Acústica
A l’annex 1 hi han les especificacions tècniques, d’instal·lació i d’integració a la plataforma
SENTILO.

-

Unitats SFP Cisco Monomodo 1G_LH o similar
Unitats 1000 Mbps Single Mode Rugged SFP o similar

4.- CONNEXIÓ DE XARXA A L’ARMARI D’ENLLUMENAT

2.1.3.- Radomo Karpathos Mimetizador o similar:
-

Institut Municipal d’Informàtica
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1 unitat MIMETIC MODELO BCN KARPATHOS.
1 unitat KIT DE SUBJECIÓN NODO CISCO 1550 A MIMETIC BCN
1 unitat kit de subjecció caixa proteccions i fo karpathos
1 unitat kit de subjecció sensor cesva a radomo BCN ( Si hi ha sensor)

S’ha de fer arribar la fibra òptica a tots els armaris d’enllumenat, amb les especificacions
tècniques per connectar-hi:
4.1.- Conversor de medis:

2.2.- Escomesa elèctrica
El punt ha tenir alimentació elèctrica des de un armari d’enllumenat, amb cablatge i protectors
exclusius pels punts Wifi – Sensor. Escomesa que ha d’estar activada en aquest armari abans
de l’inici de l’obra mecànica.

L2 Din-Rail manageable industrial Media Converter o similar with 1 x100Base-FX/1000Base-X
SFP ports, 2 x 10/100/1000Base-T RJ45 ports, and AC/DC 220V (AC: 85-264V DC: 170-300V)
power supply. Includes USFP-Gb/S1-D-R (1.25G,15km, 1310nm FP; RX sensitivity: <-23 dBm; TX
power: -9~-3 dBm; LC; DDMI, RoHS).
4.2.- Repartidor:

2.3.- Ubicació
El punt d’ubicació serà un fanal d’enllumenat amb doble porteta per a manteniment
independent dels cables d’enllumenat i davant del que es farà arqueta on s’inclourà caixa
Coyote o similar. La alçada d’instal·lació del AP ha de ser 4 m mínim

-

1 unitat Repartidor Hirschmann o similar
8 unitats Pig-tail FO SC SM 9/125 1m 1SC09B

5.- INTEGRACIÓ A XARXA
3.- CONNEXIÓ A XARXA

El projecte ha d’incloure l’apartat

La connexió a la xarxa corporativa dels punts WIFI-Sensor s’ha de fer mitjançant enllaç al punt
de la xarxa que l’IMI indiqui.
El element electrònic que cal incloure per a la connexió van en funció del nombre de
connexions a fer:
3.1.- Router MPLS CISCO ASR920 o similar
-

-

Gestió del projecte
Configuració

6.- ETIQUETATGE
6.1.- Retolació de la instal·lació

Cisco ASR920 Series - 12GE and 2-10GE - AC model
Cisco ASR920 Series - Advanced Metro IP Access
Cisco ASR920 Series - 12 ports GE and 2 ports 10G licenes

Per la correcta finalització de la instal·lació, tots els equips i cables (elèctrics i fibra òptica) han
de romandre etiquetats correctament amb les següents especificacions:
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6.1.1.- Identificació del router/switch instal·lat

-

Retolació del Router/Swicth amb etiqueta DIMO o semblant amb el nom de
l’equip. Aquestes dades us la farem arribar amb tota la informació del projecte.

-

Especificació del origen i destí físic de la fibra òptica.

-

Especificació de la quantitat de fibres de la màniga.

-

Aquest cable a d’estar retolat a cada arqueta de pas durant tot el recorregut de la
fibra.

6.1.4.- Fuetons de fibra òptica

6.1.2.- Repartidors de fibra òptica

-

Etiquetar els nous repartidors instal·lats coherentment depenent de la
configuració prèvia.

-

Etiquetar cada posició del repartidor amb el destí del servei que porta. Aquestes
dades us la farem arribar amb tota la informació del projecte.

6.1.3.- Màniga de fibra òptica

-

Caldrà una etiqueta a cada extrem de la fibra.

-

Especificació del origen i destí físic de la fibra òptica.

-

Especificació del port de connexió a cada extrem de la fibra òptica.

-

El codi GIX correspon a la ruta de la fibra especificada a la nostra base de dades.
Aquestes dades us la farem arribar amb tota la informació del projecte.

-

La “ruta Equip – Equip” correspon a la ruta final entre equips sense comptar amb
caixes intermitjes de fusions (Router-Router, Router-AP, Switch–Sensor, etc ).

6.1.5.- Cable
Cable monomode de 24 fibres òptiques multitub (4 tubs de 6 fibres) amb coberta PKP amb
coberta vermella
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ANNEX 1
x

ESPECIFICACIONS PER ALS SENSORS DE SO
x
Característiques físiques:
x
x
x
x

Rang de temperatura de correcte funcionament acústic: -10ºC a +40ºC
Rang de temperatura amb càrrega i descàrrega de bateria: 0ºC a +40ºC
Nivell de protecció contra l’ingrés d’objectes sòlids estranys i l’ingrés d’aigua segons
IEC 60529: IP65
Protecció del micròfon envers les inclemències meteorològiques i agents externs. Com
a mínim ha d’incloure:
- Pantalla antivent
- Protecció envers pluja i neu
- Anti-ocells.
Els efectes de les proteccions del micròfon no han de fer variar les especificacions de
mesurament del nivell sonor.

Instal·lació física:
x

x
x

Dimensions: les dimensions del sensor han de ser tals que es pugui instal·lar segons les
normatives vigents a l’Ajuntament de Barcelona i els requeriments específics del
projecte d’instal·lació. En la majoria de casos el sensor s’ha de poder instal·lar dins del
radom d’integració paisatgística, definit a la mesura de Govern aprovada el maig del
2014: Pla Director de les TIC: Desplegament d’Infraestructures “Smart” a l’Espai Públic
(PDTIC), tenint en compte que el micròfon haurà de sobresortir del radom per tal
d’evitar interferències en les mesures del nivell sonor. Cal tenir present que el radom
és un cilindre amb un diàmetre aproximat de 365 mm i una alçada total de 705 mm o
1.000 mm on es poden ubicar 3 o 5 dispositius diferents.
Sistema d’ancoratge: el sistema d’ancoratge ha de permetre la instal·lació dins del
radom d’integració paisatgística i/o l’ancoratge directe al bàcul d’enllumenat.
No s’instal·laran sensors de so en fanals on les columnes siguin del tipus Hernández
Mochila i Paral·lel.

Alimentació elèctrica:
El projecte d’instal·lació fixarà la forma concreta per alimentar al sensor elèctricament entre
les formes següents:
x
x

x

Connexió a la xarxa elèctrica: l’equip ha de funcionar a 220VAC.
Connexió PoE (Power over Ethernet): aquest mecanisme facilita la connexió a la xarxa
de telecomunicacions amb port Ethernet i, al mateix temps, proporciona
subministrament elèctric. Cal que l’equip funcioni a 12VDC i 24 VDC.
Connexió a la xarxa d’enllumenat: l’equip ha de funcionar correctament entre 185230V durant el temps que hi hagi subministrament elèctric. Per a funcionar durant la
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resta de temps l’equip ha de disposar d’una bateria amb una durada mínima de 19
hores, un temps de càrrega màxim per disposar de l’autonomia mínima de 5 hores i
una vida útil de la bateria de com a mínim 5 anys.
Bateries autònomes/ sense alimentació: la vida útil de la bateria ha de ser com a
mínim de 3 anys.
Bateries amb suport de plaques solars: les bateries han de poder fer un cicle de
càrrega complet els dies d’hivern i la vida útil de la bateria ha de ser com a mínim de 5
anys.

Es valorarà que el sensor ofereixi més d’una forma per ser alimentat elèctricament i/o que es
pugui modificar àgilment la forma de fer l’alimentació elèctrica.

Connectivitat:
El projecte d’instal·lació fixarà la forma concreta per què el sensor tingui accés a les xarxes de
telecomunicacions entre les formes següents:
x
x
x

Ethernet: proporcionada a través de connector RJ45 que es connecta a la xarxa o bé a
un port amb funcions de PoE (Power over Ethernet).
WIFI: per a la connexió a la xarxa WiFi Mesh de l’Ajuntament.
3G: per a l’enviament de les dades a través d’Internet.

Es valorarà que el sensor ofereixi més d’una possible via de connexió i/o que es pugui
modificar àgilment la seva via de connexió.
Protocols:
El protocol per a l’enviament de la informació del sensor és el Protocol de comunicacions IP
(Internet Protocol) i, en concret HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) o HTTPS (Hyper Text
Transfer Protocol Secure). L’adreça IP ha de ser dinàmica i ha d’estar subministrada pel DHCP.
En alguns casos cal saber l’adreça MAC de l’equip per forçar al DHCP a una IP fixa.
Tramesa de la informació:
Directament a la plataforma de sensors de l’Ajuntament de Barcelona o Sentilo utilitzant la
interfície de Programació d'Aplicacions (Application Programming Interface, o API) oberta
basada en interfícies de tipus REST1 i protocol HTTP (Hypertext Transfer Protocol). El
procediment de tramesa de la informació està descrit a l’Annex tècnic d’integració del
Desplegament TIC i de sensors a la via pública.
A la web de Sentilo i, en concret, a l’apartat de Community –Documentation –API docs
(http://www.sentilo.io/xwiki/bin/view/APIDocs/WebHome) es pot trobar informació més
detallada sobre l’API que inclou exemples concrets d’utilització.
La freqüència de transmissió va directament relacionada amb el consum i qualitat de
l’alimentació. L’equip ha de permetre, com a mínim, una transmissió diària quan està
alimentat exclusivament per bateria i ha de transmetre en temps real, cada minut o cada
segon, quan disposa de d’alimentació elèctrica estable (PoE o 220VAC)

1

Representational State Transfer (REST) és un estil d'arquitectura que explota les tecnologies i protocols
existents de la WorldWide Web (WWW)
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Configuració:
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ESPECIFICACIONS DE LA INSTAL·LACIÓ DEL SENSOR DE SO

L’equip s’ha de proporcionar ja configurat amb els paràmetres de connectivitat amb Sentilo:
x
x
x
x

URL de tramesa de la informació
Identificador del que s’anomena proveïdor dins de la terminologia de Sentilo
Identificador del codi de sensor associat a Sentilo
Token d’autenticació

Condicions d’instal·lació del sensor:
A ser possible:
x L’alçada del sensor respecte la vorera estarà entre 3,8 i 4,2 m.
x Es respectarà la ubicació òptima indicada per l’Ajuntament.

Monitoratge:
x
x

En cas de que l’equip generi un log de funcionament, aquest log serà enviat
periòdicament a Sentilo.
En cas de que l’equip estigui equipat amb bateries, el seu estat haurà de ser enviat
periòdicament a Sentilo.

Quan no sigui possible mantenir qualsevol de les condicions anterior caldrà notificar-ho a
l’Ajuntament.
Verificació del bon funcionament del sensor:
És un requisit necessari verificar el bon funcionament del sensor de so.
Per a la realització d’aquesta tasca cal que:

Ordres:
x
x
x

x El sensor transmeti correctament a la plataforma de sensors de l’Ajuntament de
Barcelona o Sentilo.

Es valorarà poder donar una ordre de reset remota.
Es valorarà poder canviar remotament la configuració de l’equip
Es valorarà poder enviar un nou firmware remotament des de Sentilo

Per a la realització de la verificació del sensor de so “in situ” es necessari accedir-hi mitjançant
una cistella elevadora. Aquesta tasca la realitzarà una persona designada.

Qualitat de les dades:
En cas de que la magnitud física i l’equip ho permetin, es valorarà adjuntar a la dada un
paràmetre de qualitat de la mateixa.
Requeriments de mesura:
x
x
x
x
x
x
x
x

Magnitud acústica de mesurament: Nivell sonor continu equivalent segons IEC 616721
Ponderació freqüencial: Ponderació freqüencial A segons 61672-1
Temps d’integració (T): 1minut
Paràmetre a emmagatzemar i/o transmetre: nivell sonor continu equivalent ponderat
A (LAeqT) en dB(A)
Rang de mesurament: Rang únic de mesurament de 40 a 90 dB(A)
Rang de linealitat sense canvi d’escales: 50 dB
Tolerància: desviació màxima acceptada LAeq±2dB(A) i/o compliment del límits de
tolerància com a classe 2 segons IEC 61672-1: de 10 a 20,000 Hz
Verificació de la calibració: s’ha de poder realitzar la verificació de la calibració del
sensor “in situ” mitjançant un calibrador acústic que compleixi els requisits establerts
per la norma IEC 60942.

Alta components de so del carrer xxxxx
El fabricant del sensor de so (CESVA, Zolertia, ...) ja haurà donat d’alta al catàleg de Sentilo els
components i els sensors però, per cada uns dels sensors, cal indicar on s’ha instal·lat
físicament.
En la taula annexa es marquen en groc les dades que cal informar. Cal omplir tantes taules com
sensors de so s’hagin instal·lat

Component de so

Camp i comentaris
DADES GENERALS
Descripció (text
l’Ajuntament)

Informació a proporcionar
lliure

a

revisar

per Indicar Localització_text lliure que concreti
punt.
Per exemple, Passeig de Sant Joan_CESVA
TA120_farola amb AP-PSJ-10 costat Besos

Coordenades (latitud i longitud en Per exemple, 41.396391 || 2.173800
coordenades GPS decimals)
DETALLS TÈCNICS
Fabricant/ Marca del component (text lliure)
Model (text lliure)
Número de sèrie (text lliure)

Pàgina 11

Pàgina 12

Institut Municipal d’Informàtica
Direcció de Telecomunicacions i Infraestructures

Camp i comentaris

Informació a proporcionar

Adreça MAC (text lliure)
Tipus alimentació elèctrica (segons llista 220VAC:Xarxa elèctrica (220 VAC)
adjunta)
Tipus connexió (segons llista adjunta)
ET_RJ45:Ethernet RJ45
A continuació s’adjunten les llistes codificades de tipus alimentació elèctrica i connectivitat
o

o

ENERGY: Tipus alimentació elèctrica (llista tancada i codificada)
o 220VAC: Xarxa elèctrica (220 VAC)
o 12_24_VDC: PoE (entre 12 VDC i 24 VDC)
o 185_230_V:Xarxa enllumenat (185-230V) i Bateria
o AUT_BAT: Bateries autònomes
o SOLAR_BAT: Bateries amb suport de plaques solars
CONN_TYPE: Tipus connexió (llista tancada i codificada)
o ET_RJ45: Ethernet RJ45 o
o ET_POE: Ethernet PoE
o 3G: 3G
o WIFI: WiFi
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESCALES MECÀNIQUES

1 OBJECTE
El present document ha de servir com a referència per a la correcte execució i posta en marxa de
las escales mecàniques a instal·lar a l’espai públic de la ciutat de Barcelona.
Aquest conté les especificacions tècniques que estableixen els requisits aplicables, tant per
instal·lacions noves com renovacions d’instal·lacions existents, per l’Ajuntament de Barcelona;
sempre recordant la necessitat de complir, per sobre de tot, amb la normativa vigent en matèria.
Qualsevol nova instal·lació haurà de disposar del corresponent estudi de mobilitat, justificant la
seva necessitat, previ a la seva autorització.

2 PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES
Les principals exigències que han de complir les escales mecàniques situades a l’espai públic de la
ciutat de Barcelona són:
-

Han de complir la normativa vigent en matèria.
Han de ser escales mecàniques d’exterior reforçades i preparades per ambient marí.
Equip elèctric: alimentació per corrent trifàsic 400/230 V, amb neutre; f=50H.
Quadre de maniobra amb variador de freqüència i PLC de comunicacions.
Han de ser escales mecàniques amb possibilitat de funcionament reversible.
Han de disposar de làmines antivandàliques a l’acer i vidre de la balustrada en tots el punts
que siguin accessibles.
Amplada del graó: 1000 mm
Fondària de graó: 400mm
Velocitat de desplaçament: 0,5 m/s
Velocitat de transició :0,2 m/s
Velocitat d’espera: 0 m/s
Regulador de velocitat Variador de freqüència
Inclinació respecte la horitzontal 27,3º/30º/35º
Acabat d'esglaons, tapes de fossat i pissaderes R11
Protecció amb safates de les cadenes (en cas de pluja)
Fre auxiliar per a qualsevol desnivell
Sensor de detecció de nivell d'aigua en fossat inferior
Microcontactes en sòcols en els embarquis
Seguretat d'elevació d'esglaons
Seguretat de trencament de cadena principal
Trinquet mecànic en eix principal.
Tapes de fossat amb frontisses
Safates recull-escombraries sota la placa de pintes
Xapa interior de fossats inclinada per a facilitar el desguàs.
Sensor de nivell d'oli en el reductor
Vidre de la balustrada temperat de 10mm
Passamans de poliuretà reticular
Entrada passamans d’acer inoxidable
Perfil sota passamans, perfil de sòcol, y cobriment de sòcol d’acer inoxidable.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESCALES MECÀNIQUES

L’obra civil ha de complir com a mínim els següents requisits per facilitar el manteniment de les
escales:
-

Junta de dilatació al perímetre dels fossats.
Reixes de recollida d’aigua a l’entrada i sortida de les escales, amb una distancia de
separació mínima de 0,5m i màxima de 1,5m.
Obertura màxima de 1cm de juntes entre l’escala i l’obra civil. Per obertures superiors
caldrà que estiguin segellades.

-

MARXA: l’escala funciona de forma automàtica

-

ATURADA: l’escala s’atura, immediatament, quan aquest ordre sigui donat per algun
mecanisme de seguretat.

-

ATURADA RECUPERABLE: degut a una causa esporàdica, d'origen diferent a una avaria.

-

ATURADA PER AVARIA: estat provocat per la detecció d'una incidència en algun dels
elements que controlen la seguretat de l'equip.

3.2

3 CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

FUNCIONAMENT DAVANT D’ANOMALIES

S'entendran per anomalies aquelles circumstàncies que deixin a l'escala sense servei momentani.
Les característiques funcionals que han de complir les escales mecàniques, són:
-

3.2.1

Posada en marxa autònoma: existeixen uns sensors individuals d’entrada I una barrera de
llum central formada per una cadena de sensors que detectaran la presència de passatge
en l’escala abans de posar-la en funcionament.

-

Han de ser escales reversible: funcionaran en sentit de pujada o baixada d’acord a les
indicacions de l’Ajuntament de Barcelona segons les necessitats del servei.

-

Funcionament automàtic: l’escala ha de poder canviar de velocitat, segons n’hi hagi,
o no, passatge:

Motivada per una causa esporàdica, d’origen diferent al d’una avaria.
Realitzant verificacions addicionals, l'escala s’ha de poder tornar a posar en marxa de forma
autònoma, a la velocitat reduïda (si no es detecta cap anomalia i amb absència de passatge). El
temps d'espera per a l’arrencada ha de ser entre 8 i 120 segons. Si passats 30 minuts l’escala no
es posa en marxa de forma autònoma, el sistema haurà de detectar que l’equip està aturat per
avaria.
Com a possibles incidències d'aquest tipus existeixen:

o

velocitat nominal, quan hi ha passatge

-

Polsadors d'aturada d'emergència accionats pel passatge.

o

velocitat reduïda, en l’absència de passatge

-

Entrada d'objectes als forats dels passamans.

o

velocitat d’espera, possibilitat d’activar aquest funcionament, davant la
demanda de l’Ajuntament de Barcelona i en funció de les necessitats del
servei.

-

Pèrdua de la tensió d'alimentació.

Nota: veure funcions del “variador” i del “PLC” en l’apartat de “instal·lació elèctrica”.

Es pot donar el cas que una “aturada recuperable” no sigui identificada com aquesta: quan no
funcioni la barrera de llum, les “aturades recuperables” deixaran de ser recuperables i l’escala serà
“aturada per avaria”. Per tant en aquest cas l’escala es pararà igualment, i precisarà de reposició in
situ, o per telecomandament.

-

Funcionament continu: l’escala ha de poder funcionar sempre a velocitat nominal.

-

Davant d’una aturada recuperable, l’escala s’ha de poder posar en marxa de forma
autònoma, a la velocitat reduïda, quan el mecanisme, especificat a tal efecte, detecti que
no hi ha passatge a l’escala.

3.2.2

-

L’escala ha d’ésser telecomandada des d’un centre de control, aquest telecomandament
permetrà conèixer l’estat de l’escala, monitoritzar les seves avaries i donar-li ordres. Les
característiques d’aquests elements es detallen a l’apartat de telecomandament. Seran
equips integrats al SCADA de l’Ajuntament de Barcelona.

-

L’escala ha de poder funcionar en “mode degradat”, en cas d’avaria del variador i/o de la
barrera de llum. Aquest mode no és el mode de funcionament normal, ha de mostrar-se en
el quadre de maniobra el funcionament d’aquest mode.

En aquestes circumstàncies, l’escala no tornarà a posar-se en funcionament (ni de forma
autònoma, ni per control remot), encara que desaparegui la causa de l'avaria. S’ha de fer
una revisió "in situ", pel personal de manteniment, per a reparar l’avaria. Un cop l’avaria està
solucionada, l’escala es tornarà a posar en funcionament o des del quadre de maniobra, o per
control remot.

-

3.1

ATURADA RECUPERABLE

Els elements que controlen la seguretat de l’equip han d’actuar tal i com s’indica a l’apartat
“Seguretat de les instal·lacions de la norma UNE EN-115-1.

ESTATS DE FUNCIONAMENT

Durant les hores de servei de la instal·lació, l’escala estarà sempre en una d'aquestes
situacions:
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ATURADA PER AVARIA

El pas a aquest estat és provocat per la detecció d’una incidència en algun dels elements que
controlen la seguretat de l’equip. Davant d'aquesta circumstància l'escala pararà immediatament.

Els senyals que s'activaran degut a una incidència d'aquest tipus seran permanents.
L'escala mecànica ha d’aturar-se automàticament en els casos següents:
-

Quan actua la derivació a massa o a terra.

-

Sobrecàrrega.

-

Excés de velocitat o inversió no intencionada de marxa.

-

Ruptura o allargament anormal de les peces d'accionament directe dels esglaons.
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-

Reducció accidental de la distància entre els dispositius d'accionament i de retorn

-

Detecció de cossos estranys en l'entrada dels esglaons

-

Quan una part del graó o de la placa s'enfonsa, de manera que no es realitzi l’encaix dels
graons a l'entrada de les pintes.

-

Actuació del dispositiu de ruptura del passamà

-

Mal funcionament del variador

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESCALES MECÀNIQUES

-

Amplada del graó: amplada mínima de 1.000 mm, es senyalitzarà cada graó en tota la
seva longitud amb una franja de 5cm d’amplada enrasada amb l’alçària i situada a 3cm de
la vora, que contrasti en textura i color amb el paviment del graó.

-

Les escales estaran dimensionades per a que els seus elements (estructura portant,
esglaons, balustrada, plaques, bandes, etc.) suportin les càrregues i sobrecàrregues
previstes en la normativa vigent en la matèria.

-

Als replans els graons estaran guiats de tal manera que les voreres davanteres dels graons
que surten de la pinta i les voreres del darrera dels graons que entren en la pinta, es
desplaçaran en un plànol horitzontal, sobre una distància, mesurada a partir de la línia de
pintes, mínima de:

L'escala no podrà posar-se en marxa en posició remota, ni en posició local, fins que l'avaria hagi
estat reparada.
3.2.3

FALLADA DE COMUNICACIONS

o

L'escala romandrà en el seu estat actual de funcionament. Al quadre de maniobra de l'escala hi
haurà un pilot que indiqui la inexistència de comunicacions, a l'igual que en el centre de control
remot.
Al tallar-se les comunicacions, l'escala passa automàticament a l’opció de comandament
local. Al reiniciar-se la comunicació, el control passarà de forma automàtica a la posició
d'accionament remot.

3.3

FUNCIONAMENT DEGRADAT

4.1.1

Ha d'haver-hi un selector en l'armari de l'escala que indiqui en quina manera està funcionant
l'escala: normal (amb variador) o degradat (sense variador)

Les escales mecàniques han de disposar, des del punt de vista mecànic, de les següents
característiques:
-

El desnivell entre plantes servides tindrà una alçada màxima de 10m.

-

La inclinació respecte la horitzontal no serà superior a 30º (entre 27,3º i 30º) i si el desnivell
entre plantes no es superior a 6m. i la velocitat no es superior a 0,5m/s, es podrà arribar a
un valor de 35º.

La velocitat lenta o nominal en buit serà de 0,2m/s

-

La velocitat de treball o nominal serà de 0,5 m/s

-

Incorporar la velocitat d’espera: 0m/s

1,20 m (per a desnivells superiors a 6 m)

Per a la verificació d'aquesta distància s'admet una desnivellació màxima de 4 mm entre
dos graons consecutius.
MATERIALS

-

PPSI 03 brillant

-

Antigraffiti ATC 01 / PPAC 01 / PPN01 / PPN02 / PPN04 / PPSJ 01
SUPORTS

Les escales estaran equipades amb dispositius que permetin la descàrrega de l’electricitat estàtica
dels passamans i de la placa de pintes.
4.1.3

-



Les escales es repenjaran sobre l'obra de fàbrica, mitjançant uns elements elàstics tipus
"Silentblocks". Aquests repartiran la càrrega sobre tot el suport i impediran la transmissió de les
possibles vibracions mecàniques a la resta de l'estructura.

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES

La alçada de la balustrada serà de 1000 mm

0,80 m (per a desnivells de fins a 6 m)

La caixa d’escala, formada per les parets de formigó, s’entregarà acabada amb pintura anti-graffiti i
anti-enganxines amb característiques equivalents a les dels productes indicats a continuació:

4.1.2

4 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

-



Tots els materials empleats estaran tractats per a evitar l’oxidació i el deteriorament per humitat o
contacte amb aigua. Aquest tractament tindrà una garantia de 15 anys.

Mode de funcionament seleccionat per el tècnic de manteniment cas d'avaria de la barrera de llum
i/o del variador. Aquests elements podran ser alternats mitjançant un commutador i controlaran el
motor de l’escala mitjançant maniobra de contactors.

4.1

Per a una velocitat nominal de l'escala de 0,5 m/s:

ESTRUCTURA PORTANT

Tant el fons com els laterals de l’estructura portant seran perfils d’acer galvanitzat, mecanitzats i
pintats a fàbrica amb pintura polimeritzada, donant una resistència de 90 micres al foc, i resistència
per ambients corrosius.
El fons constarà d'una capa d'acer continuada, unida per soldadura impermeable, a l'oli, amb els
laterals, formant al mateix temps el revestiment de la part inferior.
La base del fons serà llisa sense elements transversals per tal que no es pugui dipositar ni brutícia
ni pols.
4.1.4

ACCIONAMENT

L'accionament estarà muntat, per a tenir un fàcil accés, a la part superior de l'estructura portant,
davant de l'estació tractora d'esglaons.
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L'accionament estarà dissenyat, en tot el seu conjunt, per a un funcionament suau i silenciós. Tots
els punts de recolzament seran equipats amb coixinets convenientment calculats, que garantiran el
millor rendiment possible amb una marxa pràcticament silenciosa.
L'accionament estarà equipat amb un fre de servei electromecànic, que actuarà en cas de falta
tensió elèctrica de xarxa o de maniobra i estarà dissenyat per a funcionar d’acord amb la normativa
vigent en la matèria. Igualment en els casos que indica aquesta normativa s’inclourà un fre auxiliar
de característiques requerides per la mateixa.
El sistema de frenat ha de ser capaç de frenar la escala amb una càrrega de 120 Kg per graó,
quan el graó es de 1000 mm d’amplada, i amb la distribució total de càrrega fixada per la
normativa vigent en la matèria. La distància de frenat de l'escala mecànica buida a 0,5 m/s estarà
compresa entre 40 i 60 cm. Aquest valor mai podrà ser menor de 20 cm..
4.1.5

PLAQUES DE PINTES I DE TERRA

A cada extrem per damunt de l'estació d'accionament i d 'inversió de marxa es trobaran plaques de
gran resistència a la flexió, que han de ser capaces de suportar una càrrega uniformement
repartida de 5.000 N/m2 i que enllacen amb el terra de l'obra.
Al mateix nivell que les plaques del terra i propera a la banda de graons, ha d’estar muntada una
placa mòbil que incorporarà, a la seva punta, la pinta dels graons.
En ambdós casos, el material de revestiment serà d'alumini antilliscant ranurat. La placa de pintes
dels dos embarcaments estarà dividida en dos parts para facilitar el seu desmuntatge. Així doncs,
les escales hauran de tenir dos sensors de placa de pintes. Les plaques de pintes es situaran en
un grup de nivell d’avaluació de R11.
4.1.6

CADENES

Dues cadenes de rodets de precisió, uniran els graons, formant una banda sense fi. Els rodets de
les cadenes disposaran d'una banda de poliuretà o similar, que permetrà el rodatge de les
cadenes.
El coeficient de seguretat de cada cadena no haurà de ser en cap cas inferior a 5 calculat d’acord
amb lo indicat a la normativa vigent en la matèria.
L’escala disposarà d'un sistema lubrificant automàtic, situat al capçal superior.
4.1.7

DISPOSITIU TENSOR DE CADENES

4.1.9

GRAONS

Els graons han de ser, complint la norma UNE EN-115-1:
-

d'una sola peça

-

fabricats en fosa injectada d'alumini

-

les petjades han d’estar ranurades, per tal d'augmentar la seguretat dels usuaris

-

les contrapetjades han d'estar també ranurades de manera apropiada i la superfície del
ranurat ha de ser llisa

-

l'ample de les ranures serà, com a mínim, de 5 mm i no excedirà de 7 mm

-

la profunditat de les ranures no deu ser inferior a 10 mm

-

l'ample dels nervis serà, com a mínim, de 2,5 mm i no serà superior a 5 mm

-

la petjada i contrapetjada dels esglaons no acabaran amb una ranura a les seves bandes
laterals

-

els extrems de la superfície trepitjable de les escales ha d'encaixar amb les ranures de la
contrapetjada que segueix

-

els graons han de passar els assaigs previstos per aquesta norma (flexió, dinàmic, etc.)

-

els graons han de ser intercanviables entre sí, han d'anar una darrera l'altre amb una
separació màxima de 6 mm mesurada en la superfície trepitjable, podent desmuntar-se
sense necessitat de retirar les balustrades interiors de els sòcols.

-

cada graó incorporarà dos rodets de guies, que junt amb altres dos rodets integrats a la
cadena del graó, permet que la superfície del graó sempre quedi en posició horitzontal,
durant un període de treball actiu, impedint-li qualsevol tendència a lliscar lateralment en el
sentit longitudinal de l'escala

-

els rodets disposaran de coixinets de lubrificació il·limitada
altament resistent a l'oli i a la fricció

-

Disposaran de la banda, pintada de color groc, de 5cm de ampla, que delimita el graó,
senyalitzant les seves vores i laterals.

i una banda de rodament

4.1.10 CORRONS

Els dispositius tensors de cadena han d'ésser fàcilment accessibles en el capçal inferior de l'escala
mecànica, després d'haver-se retirat la tapa del fossat.
Un bastidor desplaçable muntat sobre perfils i ajustat amb molles de compressió, proporciona una
tensió uniforme a les cadenes dels graons. El bastidor ha d'estar muntat sobre un dispositiu que
faciliti el lliscament horitzontal.
En cas d'un lliscament horitzontal, de 6 mm o més (cap al davant o cap al darrera), el bastidor
provocarà un tall del corrent de comandament per un dels contactes de seguretat destinats a tal fi.
4.1.8

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESCALES MECÀNIQUES

GUIES DE CONDUCCIÓ

Els corrons dels graons seran de goma sintètica, resistent a l'abrasió i als hidrocarburs i tindran la
duresa adequada per a assegurar una marxa suau i silenciosa. Estaran muntats sobre rodaments
de boles amb greixat perpetu.
4.1.11 PLATAFORMES
Totes dues plataformes estaran formades per plaques d'alumini. Seran suportades per l'estructura
de l'escala i fàcilment desmuntables per a permetre la inspecció i la conservació de la maquinària.
El sistema d'obertura de les plataformes ha de ser un sistema d'enclavament que eviti que
sobresurti cap peça del nivell de terra, en cap situació.

Tot el circuit de la banda de graons ha d'estar conduït per guies fabricades amb perfils d'acer per
extrusió i galvanitzades. Disposarà de dos tipus de guies: motrius i conductives tant als dos capçals
com al tram central. Les guies han de tenir un gruix mínim de 3 mm.

Les plataformes estaran dimensionades per a suportar una càrrega de 5000 N/m2 y disposaran
dels elements i característiques necessàries, segons la normativa vigent en la matèria, per a que
siguin antilliscants R11.
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4.1.12 PASSAMÀ
El passamà estarà fabricat amb polietilè reticulat, resistent als agents atmosfèrics i reforçat amb
fibres. La superfície del passamà serà totalment llisa a la seva cara exterior.
El passamà podrà ser muntat i desmuntat en una sola peça tancada, per la qual cosa les unions
seran soldades i mecanitzades a fàbrica, això tant si l'escala és transportada en una o més peces.
El passamà es mourà en el mateix sentit de l'escala i a la mateixa velocitat aproximadament, amb
un lliscament tolerat entre el 0% i el +2%, en qualsevol punt del recorregut. L’escala ha de disposar
d’un dispositiu que l’aturi si aquest lliscament es igual o superior al -15% durant més de 15s.
Les entrades dels passamans en els extrems de les balustrades seran robustos fabricats en acer
inoxidable i estaran dotades d'un dispositiu de seguretat, que impedeixi empresonaments.
El perfil sota passamanas ha de ser d’acer inoxidable.
4.1.12.1 SISTEMA DE TRANSMISSIÓ DELS PASSAMANS
El sistema de transmissió serà a base de dues politges, una per a cada un dels passamans, que
rebrà el moviment des de l'eix principal a través de dues cadenes, amb la qual cosa, quedarà
garantit el sincronitzat del moviment dels graons i passamans.
El passamans estaran guiats durant tot el recorregut exterior de l'escala per guies d'acer inoxidable
i per la zona interior a base de rodets muntats sobre rodaments de greixat perpetu.

balustrada estarà disposat de forma vertical respecte a la superfície dels graons; mentre que les
juntes seran perpendiculars a la línia d'inclinació de l'escala.
Els perfils de la balustrada seran d'aliatge lleugera per extrusió i l'acabat superficial, anoditzat mate,
color plata.
4.1.13.4 ELEMENTS DE DISSUASIÓ I DE PROTECCIÓ DE BAIXADES PER
LLISCAMENT.
Es disposaran dels elements dissuasius de protecció de possibles baixades per lliscament segons
norma UNE EN-115-1:
En les condicions indicades per aquesta normativa i per tal de evitar la baixada d’objectes o de
persones per lliscament, caldrà col·locar elements de dissuasió i de protecció (antitobogans).
Seran de metacrilat o de vidre i estaran sòlidament fixats a elements interns de l’estructura de la
balustrada. Són adients els de forma cònica, semiesfèrica, prismàtica de base triangular, i en
alguns casos petites baranes. Sempre tindran arrodonides totes les arestes i puntes, sense
cantonades.

4.2

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES

Tota la instal·lació elèctrica complirà amb la normativa vigent en la matèria.

4.1.13 BALUSTRADA

4.2.1

4.1.13.1 ESTRUCTURA SUPORT
L'estructura suport de la balustrada estarà formada per perfils laminats soldats a l'estructura de
l'escala. Ha de ser rígida i servir de suport a les peces de remat i de folrat de la balustrada.
4.1.13.2 SÒCOL DE BALUSTRADA
Els sòcols de les balustrades seran fabricats amb xapa d'acer llis e inoxidable AISI316. Es
prendran les mesures necessàries per a evitar els possibles i perillosos encallaments entre la
banda de graons i els sòcols.
Els sòcols es podran reajustar fàcilment a fi de mantenir l'espai mitjà de 3 mm, entre aquests i la
banda de graons. La suma dels forats entre dos punts situats simètricament, no superarà els 7 mm.
4.1.13.3 TIPUS DE BALUSTRADES
Les escales podran disposar de balustrades opaques o transparents. Podrà haver- hi, així mateix,
escales amb balustrades mixtes, és a dir una de cada tipus. En tots els casos les parts accessibles
del vidre o de l’acer estaran dotades de làmines antivandàliques.
4.1.13.3.1 BALUSTRADA TRANSPARENT: CARACTERÍSTIQUES DEL VIDRE
Quan la balustrada sigui transparent, els panells de recobriment de l'interior seran de vidre laminat i
trempat, de 10 mm de gruix, tipus "Securit". Presentaran una superfície llisa per tal d'evitar fer mal
a l'usuari. Tot el conjunt dels vidres de la balustrada estarà disposat de forma vertical respecte a la
superfície dels graons; mentre que les juntes seran perpendiculars a la línia d'inclinació de l'escala.
4.1.13.3.2 BALUSTRADES OPAQUES: CARACTERÍSTIQUES DE L’ACER INOXIDABLE
Quan la balustrada sigui opaca, tindrà els panells de recobriment de l'interior d'acer inoxidable
AIS316. Presentaran una superfície llisa per tal d'evitar fer mal a l'usuari. Tot el conjunt de la
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CONDICIONS GENERALS

La instal·lació elèctrica de baixa tensió
on s’ubicaran la Caixa General de
comandament i protecció, tant per la
composin la instal·lació. L'escomesa
telecomandament.

del present Plec té inici en el Quadre General d’Escomesa,
Protecció, el comptador homologat i els dispositius de
línia general com per cadascú dels diferents circuits que
serà exclusiva per a l'alimentació de l'escala i del seu

Desprès del comptador, l’ instal·lació tindrà un Interruptor General Automàtic (IGA) trifàsic. A
continuació tindrà un dispositiu trifàsic per proteccions contra sobretensions elèctriques procedents
de la xarxa elèctrica, que protegirà tots els circuits elèctrics instal·lats aigües avall segons REBTBT-23.
A continuació s’instal·laran les proteccions elèctriques a l’inici dels diferents circuits elèctrics i cada
circuit haurà de tenir, de forma individual, les proteccions elèctriques corresponents, tant per
interruptors magnetotèrmics com diferencials superimmunitzats..
La instal·lació haurà de tenir proteccions contra contactes directes e indirectes en els armaris
quadres elèctrics i caixes de connexió; amb protecció suficient per tal d’evitar perills derivats de la
instal·lació elèctrica en contacte amb l’aigua. Protecció IP 54 com a mínim.
Es separaran els diferents circuits com els de potència, enllumenat, comunicacions, auxiliar, etc.
Tots els elements que conformin la instal·lació elèctrica seran convenientment identificats (quadres,
proteccions, cablejats, canalitzacions, sistemes de control, etc.). Tots els cables s’identificaran als
dos extrems de la mateixa nomenclatura que als esquemes elèctrics.
Per a les maniobres es compliran, entre d’altres, els següents requisits:
-

Els interruptors de posta en marxa estaran només disponibles per a persones autoritzades
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-

Els quadres de maniobra es col·locaran en tal ubicació que les persones que maniobren la
escala han de ser capaços de veure, en tot moment, tota l’escala i assegurar-se que no hi
ha ningú dins de la mateixa.

Les corbes de potencia es seleccionaran en funció del tipus de serveis a alimentar, com motors
elèctrics, telecontrol, enllumenat de l’escala. Es tindrà en compte la selectivitat de les corbes de
potencia quan es troben diferents magneto-tèrmics en cascada.

-

La direcció de marxa de l’escala estarà clarament identificada als interruptors
corresponents.

4.2.5

Es col·locaran el sistemes necessaris per garantir la descàrrega a terra de les possibles càrregues
electroestàtiques que es puguin generar en qualsevol dels elements de l’escala mecànica,
especialment en els passamans i plaques de pintes. S’instal·laran les connexions equipotencials
entre els diferents punts accessibles, especialment entre els dos costats de la balustrada, portes de
quadres, etc.
No es podran afegir circuits elèctrics per serveis no relacionats amb les escales mecàniques.
La distancia entre l’armari del quadre d’escomesa elèctrica QGBT i l’armari del quadre de maniobra
no superarà 20m quan sigui una escala simple i quan sigui d’un grup d’escales, haurà de situar-se
preferiblement entre les escales i no podrà superar els 40 m.
4.2.2

TALLACIRCUITS FUSIBLES.

Els sòcols seran de material aïllant resistent a la humitat i de resistència mecànica adequada, no
havent de patir deteriorament per la temperatura produïda pel funcionament en les mateixes
condicions possibles admeses.
En el sòcol aniran gravats en forma molt visible la intensitat nominal i la marca del fabricant.
Els forats d'entrada de conductors seran del grandària suficient per tal de poder introduir fàcilment
el conductor amb l'embolcall de protecció.
Els contactes han de ser amplis i resistir sense escalfament anormal les temperatures que
ocasionin les sobrecàrregues.
Les connexions entre parts conductores de corrent s'han d'efectuar de manera que no es puguin
afluixar a causa de l'escalfament natural del servei, ni per l'alteració de materials isolants.
Les distàncies mínimes entre punts amb tensió ó entre aquests i el terra seran les fixades pels
reglaments vigents.

PROTECCIONS INDIVIDUALS A CAPÇALERA

La protecció individual per escala serà dimensionada suportar la màxima potència demandada
possible, tant a l'arrencada de l'escala a la potència nominal, com amb l’escala amb màxima
càrrega. La protecció constarà d’interruptor automàtic magnetotèrmic amb protecció diferencial.
Disposarà d'un rètol amb l'indicació d’ESCALA, amb el número d'escala, i número del circuit
elèctric del quadre segons esquemes elèctrics. Per exemple:

4.2.6

PROTECCIONS CONTRA SOBRETENSIONS

S’instal·larà una protecció contra sobretensions trifàsica de tipus 2, entre el Interruptor General
automàtic (IGA) i els diferencials dels diferents circuits. Les característiques principals son:
[In] Intensitat de descàrrega nominat: 15 KA (L/PE; N/PE; L/N)
[Ue] Tensió Nominal: 400/230 V (+/- 10%) AC 50Hz
[Uc] Tensió de funcionament màxima continua: 260V (N/PE); 340V (L/N)
[Up] Nivell de protecció de tensió: 1,5KV Tipus 2

TRAÇAT DE LES INSTAL·LACIONS

4.2.7

S'efectuarà un replantejament racional i coordinat amb altres instal·lacions, de manera que el traçat
de les instal·lacions no sigui sotmès a interferències i s’evitin, tant com es pugui, les obres auxiliars
de paleta, etc.

Els interruptors diferencials tenen per objecte evitar els contactes indirectes per corrents de
derivació a terra que puguin produir tensions de contacte perilloses.

El recorregut de les línies, tubs i noves safates de cables s'indicarà prèviament sobre els murs i se
sotmetrà a l'aprovació de la Direcció Facultativa.
4.2.3

LÍNIA D'ALIMENTACIÓ AL QUADRE ELÈCTRIC DE L’ESCALA

Des de la CGP, sortirà la línia individual fins al quadre de protecció i maniobra. La línia individual
complirà en la seva totalitat els requeriments del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió que li
siguin d’aplicació.
4.2.4

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS AMB PROTECCIONS MAGNETOTÈRMIQUES.

Tots els interruptors automàtics fins a 63 A hauran d'anar proveïts d'un dispositiu de subjecció a
pressió per tal que es pugui fixar ràpidament i de manera segura a un carril normalitzat.

INTERRUPTORS DIFERENCIALS.

Els diferencials han de ser de tipus industrial i hauran de tenir una qualitat tal que suportin com a
mínim 20.000 cicles mecànics i 10.000 cicles elèctrics. Estaran dissenyats per treballar a
temperatura ambient entre -5ºC i 60ºC.
Al disposar de variador de freqüència en l’ instal·lació, tots els diferencials hauran de ser
superimmunitzats a corrents harmòniques (SI).
Al existir diferencials instal·lats en cascada, es tindrà en compte la seva selectivitat. El diferencial
instal·lat aigües amunt ha de tenir el símbol que indica que es selectiu [S].
Reaccionaran amb tota la intensitat de derivació a terra que assoleixi o superi el valor de la
sensibilitat de l’interruptor, sensibilitat mitjana (300 mA) o de sensibilitat alta (30 mA) als circuits
que així ho requereixin. A través d'ells han de passar tots els conductors que serveixin per a
alimentar els aparells receptors.

Les proteccions magnetotèrmiques hauran de tenir una qualitat tal que suportin com a mínim
20.000 cicles mecànics i 10.000 cicles elèctrics.

La capacitat de maniobra ha de garantir, tant en cas de curtcircuit com en derivació a terra, i
simultàniament ambdues, una desconnexió perfecta. La corrent nominal associada al diferencial
mai serà inferior a 40A i serà superior a la intensitat nominal dels interruptors magneto tèrmics que
protegeixen els circuits que passen per el diferencial.
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S'instal·laran sobre grups d'elements que, en cas necessari, puguin posar-se fora de servei sense
perjudicar el bon funcionament de les instal·lacions. En qualsevol cas, resta a judici de la Direcció
Facultativa acceptar la proposta de l'instal·lador o indicar-li quins grups d'elements han de quedar
sota la detecció de cada un dels relés diferencials.

Totes les línies generals es marcaran amb etiquetes imperdibles de forma que quedi perfectament
senyalitzat el circuit a que pertany el cable. Aquestes etiquetes seran visibles en totes les caixes
per on passa el conductor. Especialment es marcaran a les entrades o sortides de quadres, a les
entrades o sortides de safates o muntants, i a punts de registre dels falsos sostres.

4.2.8

En qualsevol cas compliran la normativa vigent exigida per a cables a col·locar en locals o zones
de pública concurrència.

CABLEJAT ELÈCTRIC

El present punt fa referència tant als cables d’instal·lació, com als d’ús intern a equips, quadres i
armaris.
Els conductors d'unió entre proteccions seran del tipus especial, i disposaran de connexions amb
terminals metàl·lics. Les platines estaran pintades amb el codi de colors normalitzat per fases de
cable.
El cablejat que circuli per canalitzacions soterrades haurà de tenir protecció molt alta contra
rosegadors, amb armadura metàl·lica d’acer.
4.2.8.1

CANALITZACIONS.

Les línies que necessàriament hagin de discórrer per l'exterior, execució superficial, es realitzaran
d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

4.2.8.3

DISTRIBUCIÓ INTERIOR

Els trams soterranis seran rectes, i no tindran més desviacions de les indispensables i en aquest
cas, es faran arquetes de registre pel manejament dels conductors.
Amb caràcter general la secció mínima serà de 2.5 mm², i pels cables de control serà d’1.5 mm².
L'adjudicatari podrà escollir entre cables unipolars o tripolars més protecció, segons el que li
convingui en cada cas i sempre que ho accepti la Direcció Facultativa i la propietat.
Seran rebutjats els fils i cables que acusin deterioració per maltractament, picades o uns altres
defectes en el seu envoltant, i haurà de tenir la secció indicada als plànols, o la que en el seu
moment designi la Direcció Facultativa.
La sustentació i fixació dels cables durant el seu recorregut seran les normalitzades i en tot cas
fixada per la Direcció Facultativa.

Els conductors es situaran de la següent manera:

4.2.9

-

A l'interior de tubs, encastats o no, als murs.

-

En altres zones on la instal·lació sigui vista, s'utilitzarà tub d’acer galvanitzat, amb un
diàmetre nominal mínim de 16.

En les instal·lacions encastades s'admetran l'ús de tub semirígid o coarrugat, de doble capa de
gruix 0,7 mm, ànima llisa amb un diàmetre nominal mínim de 16.
En qualsevol cas, les instal·lacions per a timbres, circuits de comandament, etc. es col·locaran en
tub independent.
Els cables procedents de circuits de potencia de baixa tensió (400/230v AC) hauran de circular per
canals, conductes o canalitzacions diferents als cables de comunicació o corrent continua per
senyals de maniobra i control, amb la finalitat d’evitar interferències electromagnètiques. Aquesta
norma aplicarà en tot moment inclús dins dels armaris de maniobra.
Si transcorren trams llargs en paral·lel entre conductors elèctrics i de comunicació, la separació
haurà de ser com a mínim 300mm. En el cas que no sigui possible mantenir la distancia en tot el
recorregut, s’utilitzaran mesures compensatòries per garantir que no hi ha interferència
electromagnètica, com cables de comunicació amb doble apantallament, conductes independents
d’acer o utilitzar fibra òptica.
4.2.8.2

CONDUCTORS I CABLES ELÈCTRICS

La instal·lació d'aquests cables s'ha de fer a temperatures no inferiors als 0ºC.
Els cables tindran una superfície exempta de defectes, esquerdes i matèries estranyes, presentant
un color uniforme a la capa exterior. El gruix de la capa aïllant serà uniforme i col·locada
concèntricament respecte del conductor.

POSTA A TERRA.

El sistema de posta a terra serà de tipus TT, amb caixa seccionador de posta a terra situada a
l’interior del quadre d’escomesa QGBT.
Els conductors de terra dels diferents circuits seran de coure formats per cables aïllats 0,6/1KV de
color groc i verd.
Els conductors de protecció estaran canalitzats, preferentment, al voltant comú dels actius i en
qualsevol cas paral·lelament amb ells, i presentar les mateixes característiques d'aïllament.
Compliran la mateixa normativa de la resta de cables.
Per a la connexió dels dispositius del circuit de posta a terra, serà necessari disposar de borns o
elements de connexió que garanteixin una unió perfecta amb terminals metàl·lics, tenint en compte
que els esforços dinàmics i tèrmics en cas de curtcircuit són molt elevats.
Els circuits de posta a terra formaran una línia elèctrica contínua en la que no podran incloure's ni
masses ni elements metàl·lics.
Totes les masses metàl·liques es posaran a terra per un circuit exclusiu i connectat directament a
l’embarrat de la caixa seccionadora de posta a terra al (QGBT), sent independent als conductors
de terra dels diferents circuits elèctrics. Les connexions entre masses metàl·liques i els conductors
de terra s'efectuïn amb molta precaució, per mitjà de peces d'unió mecànica, assegurant una bona
superfície de contacte, de manera que la connexió sigui efectiva, per mitjà de cargols i elements de
compressió. Es prohibeix utilitzar soldadures.
4.2.10 ARMARI DE MANIOBRA DE L’ESCALA MECÀNICA
L’armari de maniobra està subdividit en 3 subarmaris o quadres:

Els diferents cables conductors elèctrics de potencia tindran un aïllament de 06/1KV i de material
XLPE (Polietilè reticulat).

El subarmari principal, de mides 1800x800x300 mm, és el quadre de maniobra, comandament,
protecció y control de les escales mecàniques. L’ obertura i tancament es farà mitjançant pany
antivandalic homologat per l'Ajuntament.
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El subarmari superior dret, de mides 800x500x300 mm, ubicarà el quadre de telecomunicacions,
amb el router, swich, SAI i diferents elements necessaris per el telecontrol de l’escala mecànica. El
pany de tancament i obertura serà antivandalic homologat per l'Ajuntament.
El subarmari inferior dret, de mides 1000x500x300 mm es reserva pel serveis auxiliars. El pany de
tancament i obertura serà antivandalic homologat per l'Ajuntament
4.2.10.1 CARACTERÍSTIQUES GENERALS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESCALES MECÀNIQUES

4.2.10.2 QUADRE DE MANIOBRA, COMANDAMENT, PROTECCIÓ I CONTROL
Contindrà el PLCs, tant de la escala com del telecomandament, el variador, el filtre elèctric,
l’analitzador de xarxa i tots els relés, contactors i proteccions necessaris per al bon funcionament
de l’equip. Els mòduls del PLC tindran indicació amb LED i, a cadascú d’ells, es serigrafiarà el nom
del senyal al qual correspon. Des de aquest quadre s’informarà sobre:
-

Tipus de moviment seleccionat: pujada o baixada.

Aquest armari tipus serà:

-

Estat: marxa o aturada.

-

d’acer inoxidable AISI 316;

-

Tipus de funcionament normal (amb variador) o degradat (sense variador)

-

estanc (assegurant l’estanqueitat a l’aigua) amb mínim IP54;

-

-

de mides totals 1800 x 1300 x 300 mm, amb bancada de 300 mm mínim;

-

tractat amb pintura antigrafiti.

Existència d’avaria i tipus: indicació dels defectes detectats directament pels sensors,
siguin anomalies temporals o avaries; indicació d’anomalies memoritzades que han causat
l’aturada per accionament momentani dels sensors. Tot això, es representarà en un
display.

L’armari ha d’estar ventilat suficientment, amb reixes d’entrada i sortida i de forma forçada per un
ventilador de funcionament autònom, al seu interior, l’accionament d’aquest ventilador es farà a
través d’una sonda de temperatura que el farà funcionar quan se superin els 25ºC. El ventilador
serà accessible i de fàcil manteniment. Les reixes disposaran de filtre i no disminuiran els graus de
protecció.

L’escala no podrà treballar en una posició d’accionament diferent a la indicada físicament pel
commutador, excepte en els casos següents:

A l’interior del quadre de maniobra i comandament s’instal·larà il·luminació fixa i estanca amb IP54.
Donarà la il·luminació de 200 lux dins del quadre sense necessitat de llanterna portàtil.

Es preveurà en la part interior de la porta un allotjament o portaplànols adequat per a contenir un
esquema amb un directori de circuits, per a facilitar posteriors revisions o reparacions. Cada circuit
estarà, deguda i permanentment, numerat.

Las línies de potència, des de la sortida del variador fins a l’arribada al motor, seran apantallades,
amb la pantalla connectada a terra, a fi de complir la normativa de comptabilitat electromagnètica.
Les línies de senyal no es conduiran juntament amb les línies de potència, ni compartiran tubulars.
Les línies de senyals analògiques conduïdes conjuntament amb les línies digitals sempre s’han
d’apantallar.

-

Quan fallen les comunicacions.

-

Quan s’obri la tapa d’accés de l’escala.

El quadre estarà preparat per a distribució trifàsica a 230/400 V, incorporant els elements
següents:
-

Equips i proteccions

-

Analitzador de xarxa elèctrica (els senyals que han de donar s’especifiquen en l’apartat de
telecontrol)

-

Variador de freqüència

-

Filtre elèctric

-

Borns de connexió pels diferents circuits, de la grandària adequada al tipus de cable.

-

Petit material interior per a connexions, numeradors, canals, etc., per assolir un bon
acabat.

-

Endoll a 230 V, de transformador - separador.

Totes les part metàl·liques del quadre que no portin corrent es posaran a terra, connectant-les al
born general de terra mitjançant trena flexible, de secció no inferior a 35 mm2.
L’armari disposarà de lloc i suport adient per a guardar al seu interior la botonada de manteniment.
Els interruptors principals (alimentació del motor, dispositiu d’aixecament del fre, etc.) han de ser
bloquejats o assegurats en la posició aïllats amb un sistema (cadenat o equivalent) que impedeixi
el seu accionament inadvertit per part de terceres persones.
Es disposarà d’un sistema que alimenti elèctricament els PLCs i la resta de sistemes de
comunicacions mentre es desconnecta l’equip principal per a realitzar les tasques de manteniment
(SAI, Bateries o equivalent).
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S’instal·larà un analitzador de xarxa per a la mesura de les principals variables elèctriques i del
consum energètic que s’integrarà al sistema de telecomandament per a la seva lectura remota.

La documentació a lliurar per part dels fabricants referent al programa del PLC contemplarà els
següents aspectes:

4.2.10.3 QUADRE DE TELECOMUNICACIONS

-

Llistat del programa de l'autòmat.

En el quadre de telecomunicacions s’ubicarà el router de telecomunicacions,i els diferents
elements necessaris per el sistema de telecontrol, com el swich, conversor A/D de càmeres,
controladora de panells informatius, etc.

-

Diagrama de blocs del programa.

-

Llistat de les entrades i sortides de l'autòmat amb indicació del tipus de senyal que
suporten.

La placa de muntatge s’haurà d’instal·lar:

-

Llistat dels registres on es trobin les senyals a telecontrolar.

-

Copia de seguretat del programa del autòmat.

-

Interruptor magneto tèrmic bipolar de 10 A
Interruptor diferencial bipolar de 25A / 30 Ma
4 bases d’endolls monofàsics 230V

5 DISPOSITIUS INFORMATIUS I SENYALITZACIÓ

4.2.10.4 QUADRE AUXILIAR
Espai buit per guardar elements associats a l'escala, com a cartells I elements per manteniment.
4.2.10.5 VARIADOR DE FREQÜÈNCIA
El quadre de Potència, que incorpora el variador de freqüència, complirà amb la normativa vigent
en matèria de compatibilitat electromagnètica.

5.1

Cada escala mecànica tindrà dos suports per instal·lar elements del conjunt de l’escala, un a
l’embarcament inferior i un altre l’embarcament superior.
-

El variador de freqüència es l’element principal d’estalvi energètic i te la funció primordial de regular
la velocitat i potencia del motor en funció de la necessitat. Mitjançant les fotocèl·lules o radars, el
variador de freqüència permet que l’escala treballi a velocitat nominal quan es troba amb demanda
de passatge, i a velocitat reduïda quan aquesta no té passatge.

El PLC de la pròpia escala, és un autòmat programable i té 2 funcions paral·leles:

-

En el cas d’escales mecàniques de sentit normal de baixada: s’instal·laran els cartells
informatius, panell informatiu LED i càmeres de vídeo vigilància al suport del embarcament
superior.

-

En el cas de grups d’escales mecàniques consecutives: es podrà realitzar un replanteig
amb els responsables del Departament d’Espai Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, per
instal·lar un número racional de suports, cartells informatius i panells informatius LED.

Controlar la maniobra de l’escala

Les condicions d'operació de l'escala es controlen des de l’autòmat, programable, mitjançant el
software específic, instal·lat en ell i d'acord amb el mode de funcionament descrit en aquest
document.
-

Comunicar-se amb un sistema de gestió d’ordre superior (sistema de telecontrol SCADA).

L'autòmat actuarà independentment de l'existència o no de les comunicacions, és a dir, l'escala
mecànica és de funcionament independent.
Si durant un període de temps preestablert (per exemple d’1 minut) l'autòmat no rep
comunicacions, donarà error de comunicacions.
Elèctricament, les comunicacions seran aïllades; i s’haurà d’implementar un protocol de
comunicacions (posteriorment especificat), per tal de que s'integrin en el telecontrol de la
instal·lació.
La norma de la via de comunicacions a nivell físic ha d'ésser resistent a sorolls i interferències
elèctriques.
El PLC haurà de poder actuar com "esclau" (amb autonomia pròpia).
En el cas de fallada de tensió en l'autòmat programable, l'escala mecànica haurà d'aturar-se sense
possibilitat de re arrencada automàtica. (veure apartat de “Seguretat de l’escala”).
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En el cas d’escales de sentit normal de pujada: s’instal·laran els diferents cartells
informatius i el panell informatiu LED al suport de l’embarcament inferior.
Al suport del embarcament superior s’instal·larà les càmeres de vídeo vigilància, i en el cas
que l’escala sigui reversible a demanda, els diferents cartells informatius i el panell
informatiu LED.

4.2.10.6 PLC DE MANIOBRA

-

COL·LOCACIÓ DE SUPORTS

Cada suport serà d’us exclusiu per a serveis relacionats amb l’escala mecànica. No s’admetrà la
instal·lació de serveis auxiliars com càmeres de vídeo vigilància, panells informatius, etc en fanals,
semàfors o qualsevol suport que no sigui d’ús exclusiu per l’escala mecànica.
Cada escala mecànica disposarà els respectius pictogrames reglamentaris addicionals a la
balustrada de la pròpia escala, en l’embarcament inferior en el cas d’escala de sentit normal de
pujada, en el embarcament superior en el cas de sentit normal de baixada, i en els dos
embarcaments en el cas d’escales reversibles a demanda.

5.2

DISPOSITIUS SONORS

El sistema de veu sintetitzada s’instal·larà per a les persones invidents o amb problemes de visió.
Es dotarà a l’escala d’un equip sonor per a invidents, que indiqui els següents estats de l’aparell
que es s’hauran de poder activar amb el comandament normalitzat de la ONCE.
-

Fora de servei per avaria
Fora de servei per manteniment
En funcionament, pujant
En funcionament, baixant
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Els dispositius instal·lats amb tal fi, han de ser de tipus antivandàlic i assegurar un volum del
missatge entre 50 i 55db. S’instal·laran a l’embarcament principal, i en cas de ser una escala
reversible a demanda s’instal·larà als dos embarcaments.

5.3

DISPOSITIUS VISUALS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESCALES MECÀNIQUES

5.4

CARTELLS SENYALITZACIÓ

A les escales, es senyalitzarà correctament tot el que la normativa vigent en la matèria demana.
Tots els cartells aniran protegits amb anti-grafit.
Els cartells s'instal·laran en el suport dissenyat per tal fi.

Es dotarà a l’escala, a cada punt d’accés i en un pal tipus fanal amb protecció antiorin als primers
60cm , d’un display de LED’s. Aquest display serà tipus metro o bus, i indicarà l’estat del equip. Ha
d’anar centrat a l’escala i a una alçada des de la part inferior del mateix fins al graó de 2,60m.
Aquest equips seran programables i s’integraran en el sistema de telecomandament permetent la
seva programació remota. El display serà antivandàlic i haurà de disposar de làmina antigrafit i tenir
una estanquitat IP65.

Es col·locarà el següent pictograma abans del inici de l’escala, amb la identificació de la
instal·lació, indicació gràfica sobre les normes d’utilització del equip, l’horari de funcionament, el
logotip de l’Ajuntament de Barcelona i el telèfon del civisme.

Les caràcters alfanumèrics seran tots del mateix color. Els displays estaran apagats de 23.15h a
6.45h.
Característiques del display:
-

Caràcters alfanumèrics configurats per díodes leds d’alta lluminositat i eficiència
Resolució: 128 columnes x 8 fileres = 1.024 píxels
Color leds: Multicolor: Vermell, verd, blau, àmbar, magenta, fúcsia i blanc
Nº caràcters: 1 línia de 21 caràcters
Alçada caràcter: 55mm
Dimensió útil de pantalla: 955 x 55mm
Programació des de PC via ethernet
Dimensions exteriors: 1025 x 150 x 100mm

La informació que hauran de donar els displays haurà de ser:
Cas 1: Escala en funcionament
Seqüència de tres missatges:
1r missatges: Horari Funcionament de 07 a 23 hores
2n missatges:: Dia i Hora
3r missatges:: Escala en funcionament
Cas 2: Escala fora de servei per manteniment
Seqüència de dos missatges:
1r missatges: Dia i Hora
2n missatges:: Escala fora de servei per manteniment
Cas 3: Escala avariada
Seqüència de dos missatges:
1r missatges:: Dia i hora
2n missatges: : Escala fora de servei per avaria
Cas 4: Escala avariada (Avaria prolongada)
Seqüència de dos missatges:
1r missatges:: Dia i hora
2n missatges:: Escala fora de servei per avaria fins data..
Cas 5: Escala fora d’horari
Els primers 15 minuts després de l’aturada de l’escala: fora d’horari
Els 15 minuts abans la posada en marxa: fora d’horari.

Es col·locarà el Logotip de zona vídeovigilada, de color groc, visible abans d’entrar a l’escala

290,-

200,-

En el moment de la recepció, caldrà entregar tot el programari i manuals per a la configuració,
manteniment dels displays i per a les modificacions del text.
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A les escales que funcionin en mode reversible, es col·locarà el Cartell amb les indicacions a seguir
per a canviar el sentit de la marxa de l’escala mecànica:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESCALES MECÀNIQUES

6 SEGURETAT DE LES INS TAL·LACIONS
L'escala podrà ser parada, en qualsevol moment, pels mecanismes de seguretat, tal i com la
normativa UNE-EN 115-1 indica. És a dir que, quan l'escala rebi un ordre d'aturada per un
mecanisme de seguretat, independentment de l’estat en que es pugui trobar l'escala en aquell
moment, aquesta es pararà immediatament.

6.1

Es disposarà també, a les mateixes instal·lacions, dels Cartells estandarditzats d’avis a l’usuari en
cas d’avaria o tasques de manteniment.

Es preveuran:
-

5.5

les estructures necessàries per penjar-los de forma visible a l’usuari i protegir-los davant de
possibles vandalismes

TIPUS DE MECANISMES DE SEGURETAT DE L’ESCALA

Per tal d'evitar importants desperfectes i garantir al màxim la seguretat dels usuaris, les
escales disposaran de dispositius de seguretat, els quals al ser accionats, actuaran directament
sobre els aparells que controlen l'arribada de l'energia als motors, cosa que provocarà la caiguda
dels frens, provocant la parada immediata de l'escala. Són principalment els següents:
-

Polsadors d’aturada de emergència.

-

Detector de fallida fase de motor d'accionament. Serà independent del variador de
freqüència, per a permetre el funcionament de l’escala en mode directe, amb el variador
bypassat.

-

Detector canvi de seqüència i desequilibri de fases de la xarxa

-

Detector variació de tensió nominal.

-

Detector defecte d'aïllament per connexió a massa o terra d'un circuit.

-

Detector electrònic de la variació de la velocitat nominal establerta en l'escala mecànica.

-

Dispositiu de sincronitzat de passamans amb graons.

-

Protecció contra curtcircuits en components elèctrics.

-

Detecció de la pèrdua de continuïtat de qualsevol conductor de circuits de seguretat.

-

Protecció tèrmica del motor.

-

Dispositiu de protecció a l'entrada de passamans en l'interior de la balustrada

-

Dispositiu de protecció en placa de pintes en cas que s'introdueixi algun objecte estrany

-

Dispositiu de detecció d'allargament de cadenes d'accionament de graons

-

Dispositiu de detecció del trencament d’algun element de la cadena principal

-

Dispositiu detector de l'allargament o del trencament del passamans

-

Protecció de caiguda (baixada) del graó, actuant en cas de que el graó estes desplaçat
més de 10 mm, abans d'entrar a la pinta

-

Dispositiu de desblocatge de fre

-

Preses per a revisió (botonada de revisió) en el capçal superior i inferior de l'escala per als
treballs de manteniment i reparació. Quan se seleccioni el sistema de comandament per
botonada de revisió, tots els altres sistemes de comandament restaran anul·lats, segons
indica la normativa vigent en la matèria, a excepció dels indicats per aquesta normativa.

-

Qualsevol altre dispositiu requerit per la normativa vigent en la matèria.

els espais necessaris per guardar-los fora d’ús

ACCESSOS PER A INVIDENTS

A cada planta de servei , en front de l’accés a la escala, es col·locaran franges de paviment tàctil
indicador de tipus direccional en sentit transversal al trànsit de vianants. L’amplada de les franges
coincidirà amb el de l’accés i de fons tindrà 1,2 metres.
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6.1.1

POLSADOR D’ATURADA D’EMERGÈNCIA

El polsador d'aturada d'emergència, és un mecanisme de seguretat que actua directament sobre la
cadena de relés de seguretat i està situat a la balustrada del capçal superior i inferior. Serà un
polsador sense enclavament mecànic.
Quan l’escala rebi ordre d’aturada per un mecanisme de seguretat o microrruptor, es pararà
immediatament i només es podrà posar en servei, a peu d’escala des del quadre de maniobra amb
la següent possible excepció:
-

6.1.2

Si s’activa el polsador d’aturada d’emergència de l’escala, aquesta es pararà
immediatament; i com es tracta d’una “aturada recuperable”, realitzant verificacions
addicionals, l'escala se pot posar en marxa de forma autònoma (si no es detecta cap
anomalia i amb absència de passatge) amb las condicions establertes a la normativa vigent
en la matèria. En apartats anteriors s’han definit quines de les anomalies són aturades
recuperables.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESCALES MECÀNIQUES

Els sensors estaran suportats en la balustrada i no podran sobresortir més de 3 mm. A més a més
seran d'una forma discreta, que quedin ben integrats en la balustrada per tal que no cridin l'atenció
i evitar així al màxim els actes de vandalisme.
Cada zona de detecció ha de disposar de tants sensors com siguin necessaris per tal d'assegurar
una complerta cobertura, cosa que dependrà de la longitud de l'escala.
En qualsevol cas, tots els sensors s'agruparan de forma que indiquin si hi ha o no hi ha passatge.
Aquesta agrupació es realitzarà amb circuits independents del PLC. Es disposarà, a més a més,
d'un senyal de correcte funcionament dels sensors.
Els sensors no són elements de seguretat, i per tant no formen part de la cadena de seguretat de
l'escala.
En cas de que la barrera de llum estigui fora de servei, el funcionament de l'escala ha de ser el
següent:

SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ PER AL PÚBLIC

Els semàfors tenen la missió de senyalitzar el sentit correcte d’accés del passatge a l’escala.
Aquesta senyalització es posarà en el moment de posada en servei de l'escala.
Sempre que l'escala es trobi aturada per un comandament o per una incidència, la indicació de
camí prohibit estarà connectada. Són semàfors dinàmics, bicolors en leds, integrats en la
balustrada del capçal superior i inferior.
6.1.3

BARRERES DE FOTOCÈDUL·LES

Les barreres de fotocèl·lules són la part clau de l'escala pel el seu funcionament autònom, ja que
garanteixen seguretat pel que fa a les maniobres de marxa i aturada a distància: en el cas
d’aturades recuperables, l’escala es posarà en marxa de forma autònoma, a la velocitat reduïda
sempre que les barreres de fotocèl·lules detectin que ho n’hi ha passatge.

-

Quan s'arrenca l'escala des de peu d'escala, immediatament es posarà a funcionar en
mode continu, mai no podrà funcionar en mode automàtic. Això estarà implantat a nivell de
programa en el propi autòmat de l'escala.

L'equip de control dels sensors de la barrera central donarà els següents senyals digitals:
-

De presència per a cada una de les zones de detecció.

-

De correcte funcionament per a cada un dels sensors de cada zona de detecció.

Per a la prova de l'adequada cobertura de les zones serveix el que s’indica a la norma EN-115.

Barreres superior i inferior

6.1.3.3

A les dues parts extremes de l’escala, SUPERIOR i INFERIOR, s'instal·larà una única barrera de
llum per a detectar el passatge. Aquestes donaran ordre de passar a velocitat nominal, quan hi
ha passatge; i reduïda, amb l’absència d’aquest.
Previ consens amb l’Ajuntament de Barcelona, es podrà admetre la instal·lació de radars en
substitució de fotocèl·lules, en cas d’instal·lar sistemes de reducció de consum elèctric.
6.1.3.2

L'escala només es podrà arrencar des de peu d'escala, és a dir, no es podrà comandar
l'escala remotament, quan no funcioni la barrera de llum. Això estarà implantat a nivell de
programa en el propi autòmat de l'escala.

La cadena de sensors de la barrera de recorregut serà auto verificable, i, per tant, es
diagnosticaran els propis errors. D'aquesta manera, quan la cadena de sensors doni error, el PLC
de l'escala, canviarà el moviment de l'escala d'automàtic a continu, i donarà alarma al sistema de
gestió de nivell superior.

Els sensors estaran situats en la zona de graons del recorregut exterior dels esglaons de l'escala
mecànica. Hi ha tres tipus de barrera de llum: superior, inferior i de recorregut.
6.1.3.1

-

Barrera central o de recorregut

-

S’ha de disposar de la protecció de pou obert que inhibeixi les posicions de funcionament
en local i remota.

-

En el cas de fallada de tensió en l'autòmat programable, l'escala mecànica haurà d'aturarse sense possibilitat de re arrencada automàtica.

-

Els dispositius de protecció que activen l'aturada d'emergència davant qualsevol tipus de
causa actuaran directament sobre els equips de potència.

El cos central de l'escala, és a dir tota la balustrada, estarà coberta per un conjunt de sensors que
tindran les següents funcions:
Tots els sensors seran de tipus fotoelèctric per tal d'aconseguir alta seguretat. A més a més, els
sensors seran auto verificables, per poder detectar el seu correcte funcionament. En cas de mal
funcionament o sabotatge adoptaran l'estat de detecció de presència de passatge. Hauran de ser
hermètics i totalment impermeables. Tenen que tenir una alta resistecia davant de cops i
vibracions.
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6.2

PROTECCIONS, DISPOSITIUS DE CONTROL, SEGURETATS
-

S’ha de disposar de la protecció de pou obert que inhibeixi les posicions de
funcionament en local i remota.

-

En el cas de fallada de tensió en l'autòmat programable, l'escala mecànica haurà
d'aturar-se sense possibilitat de re arrencada automàtica.
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-

6.3

Els dispositius de protecció que activen l'aturada d'emergència davant qualsevol tipus
de causa actuaran directament sobre els equips de potència.
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7.3

DESGUASSOS

Cada un dels fossats de cada escala mecànica, tindrà desguàs (sempre en el capçal inferior
d’aquesta). Amb arqueta com a mínim de 50 cm (amplada) x 50 cm (llargada) x 45 (alçada) amb
una tapa de reixa foradada per a evitar caigudes del personal de manteniment.

ELEMENTS I MESURES COMPLEMENTARIS DE SEGURETAT

Per motius de seguretat, especialment per a tasques de neteja i manteniment, les botoneres o
qualsevol altre equipament semblant, no poden tenir cap marc sobresortint per sobre del pla a on
s’integren ni poden presentar arestes vives.

El terra del fossats s’acabarà amb un pendent mínim d’un 3% al desguàs per impedir que
s’acumulin tolls d’aigua. Aquest es conduirà al col·lector més proper, amb una canonada de
110mm.

7 OBRA CIVIL

Si no és possible el desguàs per gravetat s’haurà d'instal·lar una bomba submergible equipada
amb interruptor de nivell i alimentada des del quadre de l’escala.

7.1

Quan es tracti de renovació d’escales, es revisaran els desguassos existents a fi de netejar- los, i
d’arranjar-los si fos necessari.

PROTECCIÓ I NETEJA

El Contractista adoptarà les mesures necessàries per a protegir, en tot moment, tots els materials,
equips i l’obra en el seu conjunt, contra qualsevol possible deteriorament o dany. Haurà de
delimitar bé la zona de treball, respecte la zona de passatge, on calgui i posarà totes les mesures
necessàries per evitar causar interferències o danys a tercers, especialment fora de l’obra.
També haurà de conservar perfectament nets tots els espais interiors i exteriors de les
instal·lacions, traient les deixalles que haurà de gestionar oportunament segons indica la normativa
vigent en la matèria.

7.2

Per disminuir l’entrada d’aigua als fossats s’han de preveure embornals a l’entrada i a la sortida de
les escales, situats entre 0,5 i 1,5m de distancia del inici dels fossats.

7.4

PAS DE CABLEJAT

S’haurà de tenir en compte les reserves de pas suficients per a l’estesa del cablejat entre els
diferents equips (energia, comunicacions, control, senyals, etc.)

FOSSATS

Els fossats hauran d’assegurar l’evacuació de l’aigua, per tal d’evitar perills derivats, entre d’altres,
de la entrada en contacte de la instal·lació elèctrica amb l’aigua. La canonada de connexió amb el
clavagueram serà de 110mm de diàmetre.
Els fossats de les escales es deixaran lliures d’humitats i de filtracions.
Els fossats són recintes exclusius de les escales, no s'admetrà l'existència de cap mena
d'instal·lació aliena a les escales
Els fossats disposaran d'endolls per a revisió i manteniment dels equips, que seran monofàsics a
230V i com a minin IP54. Quan l'escala estigui alimentada a 400 V (trifàsic), els endolls
s'alimentaran de la línia de preses de corrent més propera. Tots els fossats se alimentaran des de
la mateixa línia incorporant aquesta la corresponent protecció diferencial. No es permès d'alimentar
cada fossat amb línies diferents.
S'instal·larà una junta de dilatació al voltant de les dos tapes dels fossats de l'escala mecànica. Així
mateix ha de segellar-se tota la junta perimetral entre l'escala i l'obra civil per a impedir l'entrada
d'aigua i brutícia a l'interior del fossat.
Les tapes dels fossats seran d’alumini amb superfície ranurada, amb rugositat R11 antilliscant per
exterior. Cada tapa constarà de com a mínim dos trams, i tants com sigui necessari per que no
excedeixi de 8 Kg cada tram de tapa.
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8 TELECOMANDAMENT
El Sistema de Telecomandament permet l’actuació i la supervisió de forma remota de les
instal·lacions o elements que necessiten control permanent, permetent l’obtenció d’informació
sense desplaçaments i facilitant així la tasca del mantenidor, així com millorar la seguretat i el
servei al ciutadà
La Plataforma de Gestió d’Instal·lacions de l’Ajuntament integra, en un primer moment, les
escales mecàniques i els ascensors (que depenen del Departament d’Espai Urbà, de la Direcció
d’Infraestructures i Espai Urbà – Ecologia Urbana, de l’Ajuntament de Barcelona).

8.1

ABAST DEL MANTENIDOR DEL SISTEMA

L’adjudicatari de tasques de remodelació o d’obra nova d’un sistema a integrar a la Plataforma
de Gestió d’Instal·lacions haurà de:
-

Realitzar les tasques de construcció o remodelació del sistema a camp, segons el Plec de
Prescripcions Tècniques que apliqui.

-

Subministrar aquells equips de camp necessaris per a realitzar les operacions de
Telecomandament.

-

Subministrar i Instal·lar l’equip client a les seves dependències per a manteniment remot
de la instal·lació.
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-

Seguir la Normativa de configuració de xarxa per a permetre la comunicació de l’Equip
Client i els elements de camp amb la Plataforma de Gestió.

Els senyals que s’hauran de monitoritzar són:
-

Aturada d’emergència superior

-

Tensió cadena de graó esquerra

-

Desenvolupar la seva aplicació SCADA (mapes de memòria de PLCs, llistes de senyals,
disseny d’objectes, desenvolupament de pantalles...) en base a la Normativa establerta
utilitzant System Platform de Wonderware o bé alguna altra aplicació integrable en aquesta
plataforma.

-

Aturada d’emergència intermèdia (quan aplica)

-

Sensor inductiu de frens

-

Aturada d’emergència inferior

-

Sensor de revolucions

-

Sensor de placa de pintes superior

-

Error de maniobra

-

Definir el pla d’instal·lació i d’integració del seu sistema a la Plataforma, per a la entrega al
gestor del sistema, seguint el protocol d’integració de l’Ajuntament.

-

Sensor de placa de pintes inferior

-

Error del variador de freqüència

-

Allargament de passamà dret

-

Tèrmic motor

-

Allargament de passamà esquerra

-

Trinquet de frens (quan aplica)

-

Presentar documentació completa de l’equipament, configuració i desenvolupament
d’objectes del SCADA.

-

Entrada de passamans superior

-

Alarma de fotocèl·lules

-

Entrada de passamans inferior

-

Seta fossat superior

-

Sincronització de passamans

-

Seta fossat inferior

-

Tensió de cadena de passamà (quan aplica)

-

Sòcol dret

-

Obertura de fossat superior

-

Sòcol esquerra

-

Obertura de fossat inferior

-

Aturada remota

-

Sensor graó coix

-

Escala en funcionament pujant

-

Sensor falta de graó

-

Escala en funcionament baixant

-

Sensor aixecament graó o Buggy

-

Escala aturada

-

Tensió de cadena motriu principal

-

Fotocèl·lules habilitades

-

Tensió cadena de graó dreta

-

Alarma agua en fossat inferior

A l’annex 4 es descriu el procediment de disseny i integració del sistema.

8.2

ABAST DEL MANTENIDOR DEL SISTEMA

Aquestes instal·lacions es dotaran d’una escomesa de fibra òptica municipal per a la tramesa de
dades del sistema de telecomandament. En el cas que sigui impossible aquesta escomesa de fibra
òptica i s’opti per una connexió mòbil de 4G o superior, s’instal·larà una antena optimitzada i
antivandàlica.

8.3

SISTEMA TELECOMANDAMENT ESCALES MECÀNIQUES

L’objectiu principal del Sistema de Telecomandament és que les escales mecàniques treballin de
forma autònoma, reportant la informació necessària als diferents llocs de treball. El funcionament
de les escales estarà basant en un autòmat programable, és a dir, seran capaces de funcionar
d’una forma autònoma (sense l’existència del telecomandament remot) basant-se en criteris
definits per a tal efecte.
D’aquesta manera, serà possible conèixer en tot moment i de forma remota l’estat de les escales
mecàniques. D’altra banda, aquest sistema permetrà realitzar actuacions remotes sobre cadascuna
d’elles.
Per completar les opcions de supervisió i comandament, s’instal·laran sistemes de CCTV amb
càmeres de vídeo vigilància compatibles amb TCP/IP, incloent una xarxa de transport de
comunicacions adequada i segura.
Per tant, el sistema global estarà format per:
-

Telecomandament
engegar/aturar

=

recepció

d’alarmes,

coneixement

dels

estats

de

l’escala,

Totes elles són senyals de supervisió de l’estat de l’escala. Addicionalment, el PLC podrà
interactuar amb el PLC de l’escala si es produeix l’acció oportuna des del Centre de Control.
Els senyals de comandament són:
8.3.2

Marxa sentit de pujada

- Marxa sentit de baixada

- Aturada remota

ANALITZADORS DE XARXES

L’escala mecànica tindrà un analitzador de xarxes capaç de supervisar les principals propietats
elèctriques i enviar l’ informació al SCADA per que les registri en temps real i pugui alimentar bases
de dades del històric de les senyals. Aquest analitzador de xarxes connecta amb el switch
directament sense passar per el PLC de comunicacions.
Les senyals a monitoritzar son les següents:

-

CCTV = visualització de les instal·lacions

-

Analitzador de xarxa per conèixer dades elèctriques (dades concretats mes abaix)

8.3.1

L’escala mecànica haurà de ser capaç de comptar el número d’usuaris que entren a l’escala i
enviar l’ informació al SCADA per poder supervisar en temps real i generar un històric d’us de
l’escala mecànica.

Tensió L1 (V)

Freqüència (Hz)

Consum Reactiva Capacitativa (KWArCh)

Tensió L2 (V)

Potencia Activa (KW)

Consum Aparent (KVAh)

Centre de Control

Tensió L3 (V)

Reactiva Inductiva (KVArI)

Harmònics de corrent:

PLC DE COMUNICACIONS

Intensitat L1 (A)

Reactiva capacitativa (KVArC)

THD 3: L1; L2; L3. (%)

Intensitat L2 (A)

Potencia Aparent (KVA)

THD 5: L1; L2; L3. (%)

Intensitat L3 (A)

Consum Activa (KWh)

THD 7: L1; L2; L3. (%)

A part del PLC de maniobra propi de l’escala, es disposarà d’un “PLC de comunicacions ” per a
comunicar-se amb el Centre de Control.

Cosinus Fi (de 0 a 1) Consum Reactiva Inductiva (KWArIh) THD 9: L1; L2; L3. (%)
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8.4

MODES DE CONTROL

9.1

Les escales mecàniques disposaran de l’armari de control situat preferiblement a la part superior
de l’escala.
Dins de l’armari de maniobra i control hi haurà un commutador amb el que es podran donar les
diferents ordres de comandament. Aquest disposarà de les opcions de comandament: local,
manual (o en revisió) i remot.
Segons la procedència dels comandaments, es distingeixen els modes de control:
-

LOCAL: correspon al funcionament normal de l’escala amb l’absència de
telecomandament. Aquesta pèrdua de comunicacions pot ser deguda a una fallada de
comunicacions o a la selecció d’aquest mode de funcionament en camp.

-

REMOT: correspon a l’opció pròpia de Telecomandament. L’escala funciona de forma
autònoma, excepte que es rebin ordres remotes del Centre de Control. Cada escala
mecànica reporta el seu estat en tot moment i es monitoritzen tots els senyals de possibles
alarmes. En cas de fallida del sistema de comunicació entre l’escala i el centre de control,
aquesta continuarà treballant de forma autònoma, és a dir, en mode local.

-

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESCALES MECÀNIQUES

Una vegada acabada l’obra el Contractista entregarà la documentació relacionada a continuació i
qualsevol altre establerta per la normativa vigent en la matèria. Aquesta documentació, juntament
amb les inspeccions realitzades, han de justificar que l’equip compleix totes les característiques
tècniques i funcionals exigides al plec de prescripcions tècniques.
Es revisarà (sense resultar eliminatori) la presentació de la documentació d’acord els punts del
check list adjunts a l’annex 2 del present plec. Aquest requisit és extensible tant a la instal·lació
pròpia de l’escala com a la resta d’instal·lacions auxiliars necessàries (electricitat,
telecomunicacions, etc.):
-

MANUAL ( o en REVISIÓ): correspon a l’opció utilitzada exclusivament per a funcions de
manteniment, permetrà controlar l’escala de forma local segons el criteri de l’operari. (
Veure explicació).

Quan es treballi en aquesta opció d’accionament:
-

S’enviarà el senyal, de forma manual i mitjançant el selector, al Centre de Control remot.
D’aquesta manera quedarà registrada l’operació de manteniment i s’anul·la el
Telecomandament.

-

Per a l’execució dels moviments es connectarà una botonada portàtil dintre de cadascun
dels fossats de l’escala. Constarà dels comandaments bàsics de govern de l’escala.

Aquest armari de control disposarà d’una toma d’alimentació auxiliar que restarà sempre lliure per a
la connexió de qualsevol equip que el manteniment requereixi. Aquest procés de telecomandament
es realitzarà mitjançant dos elements:

1ª RECEPCIÓ DE LES ESCALES MECÀNIQUES

-

Legalització:
-

Projecte “As Built” visat incloent plànols de detall de la instal·lació.

-

Certificats de homologacions.

-

Projecte de legalització elèctrica.

-

Document de legalització elèctrica en seguretat industrial.

-

Certificat final d’obra emès per la direcció facultativa de l’obra

-

Butlletí de l’escomesa elèctrica

-

Certificat d’inspecció inicial elèctric per un Organisme de Control Autoritzat (OCA).

-

Acta favorable d’inspecció tècnica inicial per la posta en marxa de l’escala mecànica
per part d’un Organisme de Control (OC), que certifiqui el compliment de la normativa
UNE EN 115-1. Amb indicació dels punts revisats per l’inspector.

-

Certificat de compliment de la normativa UNE EN 115/1 o normativa en seguretat per
escales mecàniques vigent.

Documentació de l’escala
-

Plànols as built del conjunt de l’escala

-

PLC de comunicacions

-

Plànols as built de clavegueram

-

SCADA de supervisió

-

Plànols as built de escomeses y traçats elèctrics

-

Plànols as built de escomeses de comunicacions

-

Fitxa tècnica de l’escala

-

Llistat de tots els elements de l’escala amb indicació de marca i model.

9 RECEPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
Es realitzaran dues recepcions de l’equip, una primera al finalitzar l’obra i la posada en
funcionament de la instal·lació, i una segona en el moment de finalització del període de garantia
de l’instal·lador després d’un primer any de manteniment obligatori.

-

Des de la primera recepció l’equip s’haurà de visualitzar i enviar senyals i alarmes amb la
plataforma de telecontrol SCADA de l’Ajuntament de Barcelona.
-

PLC comunicacions:
-

Llistat de les entrades i sortides de l'autòmat amb indicació del tipus de senyal que
suporten.

-

Backup de la programació del autòmat.

Manuals de us i manteniment:
-
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-

-

Instruccions de manteniment de les instal·lacions (escala, variador, plc’s, càmeres,
analitzador de xarxes....)

-

Pla de manteniment recomanat amb les operacions a realitzar, el abast i la periodicitat
de aquestes (substitució de peces, revisions, inspeccions obligatòries amb un OC,
etc.).

9.3

PERÍODE DE GARANTIA I DOCUMENTACIÓ CANVI DE MANTENIDOR

Durant aquet període de garantia de la instal·lació, el Contractista es farà càrrec del manteniment
del conjunt de l’escala, és a dir:
-

Manteniment de l’escala i del seu quadre i elements

-

Aquest Pla haurà de ser validat pels tècnics de l’Ajuntament.

-

-

Avaluació de riscos laborals per tal de garantir que, en tot moment, tant les zones com
els procediments de treball siguin segurs, indicant les mesures a adoptar en qualsevol
operació que es realitzi sobre aquestes instal·lacions.

Manteniment de tots els elements del telecontrol: PLC, càmeres, panells LED informatius,
analitzador de xarxes, dispositius sonors per a invidents.

-

Manteniment de totes les estructures fixes associades a l'escala: com bàculs de
reversibilitat de l’escala, pals per suportar de càmeres i panels.

La segona recepció de l’equip es fa una vegada finalitzat el període de garantia, i l’equip passarà a
ser mantingut per el mantenidor adjudicatari del contracte de manteniment de l’Ajuntament de
Barcelona. Així doncs, la segona recepció és un canvi de mantenidor.

Fitxes tècniques:
-

Plc: amb drivers i programació.

-

Proteccions
elèctriques
(diferencials
superinmunizats,
proteccions
sobretensions, magnetotèrmics, variador, analitzador de xarxes, displays).

-

Càmeres: amb drivers en cas de ser necessari.

-

Switchs

contra

- Llistat d’ips dels equips telecomandats

Abans que l'Ajuntament passi a fer-se càrrec del manteniment del conjunt de l'escala es farà una
auditoria de manteniment per part d’un Organisme de control, un mes abans la data de finalització
la garantia. La finalitat d’aquesta auditoria es avaluar l’estat del equip i confirmar que ha tingut un
manteniment correcte. Si en l’auditoria es detecten defectes i avaries resultats d’un mal
manteniment el Ajuntament podrà reclamar la reparació de aquests defectes en el termini de un
mes a càrrec del Contractista. La no reparació dels mateixos podrà ser objecte de reclamacions
patrimonials.

- Certificats de proves de desguàs

Per el canvi de mantenidor es demanarà:

La documentació inclourà també, entre d’altres:

- Certificat de cobertura de l’antena 4G pel telecomandamet

- Documentació de totes les revisions preventives i periòdiques dutes a terme en l’equip.

- Les especificacions (tipus, fabricant, marca, descripció, justificació, característiques
tècniques, instruccions d’us i manteniment, etc.) relativa als diferents equips.

- Documentació de totes les accions correctives dutes a terme en l’equip, especificant
marca i model de les peces substituïdes a l’escala i del sistema de telecontrol.

- Per la instal·lació de càmeres les dades administratives de la instal·lació que recolliran
el nombre de càmeres existents, les seves característiques, posició (ubicació i angle) i una
mostra de la imatge captada.
Al lloc de les instal·lacions es disposaran, fàcilment accessibles i segons indica la normativa vigent
en la matèria, els documents necessaris per un correcte us i manteniment de les mateixes, incloent
també el llibre de manteniment i les instruccions a seguir en cas d’emergència o socors escrites en
català i castellà.
El contractista es responsabilitzarà, per la primera recepció, de deixar l'obra perfectament neta i
endreçada quan hagi acabat. L'escalera ha d'estar en perfectes condicions en el moment de lliurar
l'obra.
Per la recepció inicial es farà un llistat detallat dels elements que es farà un llistat detallat dels
elements dels quals el Departament de Espai Urbà es farà càrrec.

9.2
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PROVES I CERTIFICACIÓ OFICIAL

10.1 NORMATIVA
A aquestes instal·lacions li serà d’aplicació la normativa vigent en la matèria, entre d’altres les
normes enunciades a continuació i per extensió, qualsevol normativa vigent en el moment de la
construcció i instal·lació de l’escala, de qualsevol àmbit (europeu, nacional, autonòmic, local, etc.).
Qualsevol requisit d’aquest plec se haurà de satisfer conforme a aquesta normativa.
10.1.1 ESCALES MECÀNIQUES
Europea:
-

UNE EN 115 -1, Seguretat de escales mecàniques i andanes mòbils. Part 1. Construcció i
Instal·lació

10.1.2 ELECTRICITAT

A més de presentar totes les proves i les certificacions oficials necessàries per a la posta en servei
de l’escala mecànica quan l’Ajuntament ho cregui necessari, el contractista haurà d’acreditar el
funcionament de l’escala per una empresa certificadora que dictamini l’Ajuntament de Barcelona.
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-

Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per a
Baixa Tensió e Instruccions Tècniques Complementaries
Reial Decret 1580/2006, de 22 de desembre, pel que es regula la compatibilitat
electromagnètica dels equips elèctrics y electrònics.
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10.1.3 MÀQUINES
-

ANNEXES

Reial Decret 1644/2008, de 10 d’octubre pel que s’estableixen les normes per a la
comercialització i posada en servei de les màquines
Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, relativa
a les màquines i per la que es modifica la Directiva 95/16/CE (refosa)

10.1.4 ACCESSIBILITAT
-

-

Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats.
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre,
de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del
Codi d'accessibilitat.

10.1.5 EDIFICACIÓ
-

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESCALES MECÀNIQUES

ANNEXE 1: PROTOCOL DE RECEPCIÓ
Abans de procedir a la recepció dels aparells instal·lats i posar-los en funcionament de cara al
públic, s’hauran de complir les següents condicions, indispensables:
-

La Direcció Facultativa de l’obra on s’engloben els aparells, l’empresa instal·ladora dels
mateixos i el Director Tècnic corresponent, hauran de comprovar que es compleix to allò
especificat en aquest Plec de Prescripcions Tècniques i hauran de presentar tota la
documentació requerida en el mateix.

-

Els aparells han d’estar donats d’alta pel Centre de Control municipal (amb la conseqüent
integració al Sistema de Gestió d’Infraestructures de l’Ajuntament).

-

Els aparells han de rebre el vist i plau per part dels tècnics de l’Ajuntament de Barcelona.
Es verificarà fonamentalment:

Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel que se aprova el Codi Tècnic de l’Edificació

10.1.6 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
-

Ordre de 9 de març de 1971 per la que s'aprova la Ordenança General de Seguretat e
Higiene a la Feina
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals
Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut als llocs de treball
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció

10.2 INICI DE LES OBRES
A l’inici de les obres el contractista presentarà la documentació necessària per a tramitar les
sol·licituds des escomeses de subministrament (electricitat i telefonia):
-

Escomesa elèctrica: Plànol en format PDF amb la situació del punt de connexió indicant la
potència necessària en KW i el voltatge en Volts. Una vegada la companyia presenti
l’estudi tècnic - econòmic de l’escomesa sol·licitada, el contractista abonarà les taxes
indicades en aquest estudi.

-

Escomesa de telefonia: Plànol en format PDF amb la situació del punt de connexió de la
línia.

-

o

L’estat de les instal·lacions rebudes segons inspecció visual

o

El bon funcionament dels aparells des de el punt de vista del públic

o

La documentació rebuda, especialment la justificativa de la correcta legalització
dels aparells o del procediment equivalent.

S’haurà de haver signat el Contracte d’Explotació i Manteniment, entre l’empresa
conservadora i l’Ajuntament de Barcelona.

Si al llarg d’aquest procés no es detectessin deficiències (documentals, tècniques, funcionals, etc.)
es podrà procedir a rebre els aparells mitjançant l’aixecament de la corresponent acta de recepció.
En cas contrari, els tècnics responsables de la recepció per part de l’Ajuntament, decidiran si es pot
o no procedir a la recepció dels aparells. En el cas de procedir a la recepció amb deficiències es
farà un acta de recepció condicionada, a on se indicaran les deficiències existents i el termini
previst per a la seva resolució.

Les despeses derivades d’aquestes sol·licituds correran a càrrec del Contractista.
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ANNEXE 2: CHECK LIST DE RECEPCIÓ D’ESCALES MECÀNIQUES
DOCUMENTACIÓ TELECOMANDAMENT

Fet

Pendent

Fet

Pendent

Fitxa tècnica PLC comunicacions
Backup del plc de comunicacions
ƒ Llistat de les entrades i sortides de l’autòmat amb indicació del tipus
de senyal que suporten

DATA:

Fitxa tècnica de les càmeres

CONTROL GENERAL DE RECEPCIÓ D'ESCALES MECÀNIQUES DEL
PARC D'APARELLS ELEVADORS EN LA VIA PÚBLICA

Fitxa tècnica dels panells LED informatius
Fitxa tècnica analitzador de xarxa
DOCUMENTACIÓ LEGALITZACIÓ ESCOMESA ELÈCTRICA

DADES DE L'OBRA - INSTAL·LACIÓ

Dades contracte d'escomesa elèctrica (Nº pòlissa, CUP …)

Responsable de l'Ajuntament:

Projecte de legalització

Director Tècnic de la instal·lació:

Certificat d'instal·lació elèctrica de Baixa Tensió
Acta d'inspecció prèvia favorable OCA elèctrica amb indicació dels
punts revisats i els valors mesurats

Descripció:

Impresos de Legalització

Empresa instal·ladora:

Adreça del equip:
DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PEL CONTRACTISTE PER LA RECEPCIÓ
SERVEIS DEFINITIUS
Fet

Pendent

Escomesa elèctrica (amb contracte + comptadors instal·lats)
Línia de telecomunicacions (S'ha de facilitar dades)
INTEGRACIÓ TELECOMANDAMENT
Integració de l'equip en el SCADA
DOCUMENTACIÓ DE LES ESCALES MECÀNIQUES
Document de compliment de les sistemes de seguretat de la normativa
vigent (UNE 115/1 2017 i RD1644/2008)

Fet

Pendent

Fet

Pendent

Marcatge CE del Fabricant
Fitxa tècnica de l'equip per fabricació amb indicació de les
característiques de l'escala requerides per l'Ajuntament de Barcelona
Acta d'inspecció prèvia d'Organisme de Control (OCA) amb indicació de
los punts revisats
Certificat favorable de la inspecció emesa per l'Organisme de Control
(OCA)
Projecte "As Built" visat i plànols de detall
Manual d'us i manteniment de l'escala mecànica
Contracte de Manteniment durant el primer any de garantia de l'equip
Inventari dels elements de l'escala, marca i model
Esquemes elèctric del quadre de maniobra
As built projecte (clavegueram, canalitzacions
comunicacions)
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ANNEXE 3: COMPROVACIONS
D’APARELLS ELEVADORS

REALITZADES

PER

L’AT

DEL

REP

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESCALES MECÀNIQUES

BOTONERES / INDICADORS

Fet

Pendent

N/A

Fet

Pendent

N/A

Fet

Pendent

N/A

Fet

Pendent

N/A

Fet

Pendent

N/A

Funcionament botonera de manteniment (Sup/Inf)
Indicació lluminosa del sentit de la marxa (Semàfor)
Fet

NETEJA

Pendent

S'han netejat tots els elements, equips i zones

FOSSATS
Desguassos diàmetre 110mm

CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Endolls per revisió i manteniment (Sup/Inf)
Baranes d'accés per h> 1,50m

PRESTACIONS GENERALS

Fet

Pendent

N/A

Bomba d'aixecament

Funcionament continu, l'escala redueix velocitat quan no
detecta passatger.

QUADRE DE MANIOBRA

Sentit de marxa únic

Variador de freqüència

Sentit de marxa reversible

SAI de PLC comunicacions

SENYALITZACIÓ

Fet

Pendent

N/A

Franges de paviment tàctil

Analitzador de xarxa
Armari maniobra IP54
Enllumenat d'armari

Pictogrames

Preses de correnta a l'armari

Cartell de l'Ajuntament

Ventilació forçada de l'armari

Cartell de vídeo vigilància

Circuit presses de corrent

Cartell informatiu canvi de sentit de la marxa

Circuit bomba aixecament

Cartells manteniment amb penjador
Sintetitzador de veu per invidents (homologat ONCE)

QUADRE ESCOMESA ELÈCTRICA (QGBT)

Panell informatiu LED ( telecontrolat i antivandàlic)

Protecció contra sobretensió tipus 2

Senyalització del graó (franja groga)

Protecció magneto tèrmica

Analitzador de xarxa

Protecció diferencial (superimmunitzat)
Caixa seccionadora de posta a terra

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
ESCALA MECÀNICA

Pou de posta a terra i la mesura de la resistència
Fet

Pendent

Comprovació de la xarxa equipotencial
N/A

Velocitat lenta (0,2 m/s)

TELECONTROL - SCADA

Velocitat amb passatge(0,5 m/s)
Amplada del graó (mínim 1m)

Ordres de comandament

Tractament material antioxidació de l'estructura

Sincronització entre PLC comunicacions i SCADA

Làmina antigrafiti

Gestió horària remota

Balustrada vidre transparent

Comptatge d'usuaris

Balustrada opaca ( d'acer inoxidable)

Pujar

Deflectors

Baixar

Antitobogans
Folgances en balustrada, sòcols, etc; inferiors a 4mm

Aturada d'
Mode revisió

Desnivells en balustrada, sòcols, etc; inferiors a 3mm

Mode local activat
Mode remot activat
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Analitzador de xarxa
Verificacions alarmes a l'SCADA:

Fet

Pendent

N/A

Fet

NA

Pendent

Tensió L1 (V)

Aturada d’emergència Inferior

Tensió L2 (V)

Aturada d’emergència intermedi (quan apliqui)

Tensió L1 (V)

Aturada d’emergència superior

Intensitat L1 (A)

Sensor de placa de pintes inferior

Intensitat L2 (A)

Sensor de placa de pintes superior

Intensitat L3 (A)

Entrada de passamans inferior

Cos Ϥ (0-1)

Entrada de passamans superior

Freqüència (HZ)

Obertura de fossat inferior

Potencia Activa (KW)

Obertura de fossat superior

Potencia Aparent (KVA)

Sensor graó coix

Reactiva Inductiva (KVArI) instantánea

Sensor falta de graó

Reactiva capacitiva (KVArC) instantánea

Sensor aixecament graó o Buggy (quan apliqui)

Consum Activa (KWh)

Tensió de cadena motriu principal

Consum Aparent (KVAh)

Tensió cadena de graons dreta

Consum Reactiva Inductiva (KWArlh)

Tensió cadena de graons esquerra

Consum Reactiva capacitiva (KWArCh)

Sensor inductiu de frens

THD3: L1;L2;L3 (%)

Trinquet de fre (quan apliqui)

THD5: L1;L2;L3 (%)

Sensor de revolucions

THD7: L1;L2;L3 (%)

Error del variador de freqüència

THD9: L1;L2;L3 (%)

Tèrmic motor

%THDA Total

(%)

Seta fossat inferior
Seta fossat superior

OBSERVACIONS:

Sensor de sòcol dret
Sensor de sòcol esquerra
Allargament de passamà dret
Allargament de passamà esquerra
Aturada remota
Marxa remota en sentit de pujada
Marxa remota en sentit de baixada
Alarma de fotocèl·lules
Funcionament de central de fotocèl·lules
Fotocèl·lules habilitades

NOTA: En qualsevol cas, aquests punts no eximeixen del compliment del demanat al Plec de
Prescripcions Tècniques

Fotocèl·lules deshabilitades
Càmeres de vídeo vigilància

Fet

Pendent

NA

Tècnic Responsable

Direcció Facultativa

Càmeres de vídeo vigilància intempèrie instal·lades
Visualització de càmeres de vídeo vigilància des del SCADA
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Aquest sistema SCADA estarà basat en la plataforma IAS de Wonderware o bé haurà de ser
integrable en aquesta plataforma. De la mateixa manera, es demanarà que aquest sistema sigui
modular per poder separar serveis com adquisició de dades, processament de dades, presentació
de pantalles (IHM), autenticació d’usuaris i assignació de permisos, entre d’altres.

PLATAFORMA DE GESTIÓ D’INSTAL·LACIONS DE L’AJUNTAMENT
La Plataforma de Gestió d’Instal·lacions de l’Ajuntament és la plataforma que gestiona o integra i
tots els sistemes de l’Ajuntament que requereixen Supervisió i Telecomandament en un sistema
SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition).

El sistema SCADA que s’implementi per a les escales mecàniques, s’haurà de poder integrar en la
Plataforma de Gestió d’Instal·lacions de l’Ajuntament anteriorment mencionada.

Aquesta plataforma està basada en la System Platform de la firma Wonderware. Aquesta

SISTEMA DE CCTV IP

Plataforma permet disposar de hardware i software distribuït, permetent un creixement de la
mateixa i facilitant la integració de nous sistemes.

El Sistema de Telecomandament d’escales és un sistema que permet realitzar accions remotes
sobre les escales mecàniques des del Centre de Control. El fet de poder produir canvis remots
provoca que sigui necessària la correcta visualització de l’escala en temps real. D’aquesta manera
s’assegura que no es produeixi cap afectació sobre possibles vianants en el moment de l’execució
de l’ordre remota.

A l’annex I es mostra l’arquitectura de la Plataforma de Gestió d’Instal·lacions.
La Plataforma de Gestió de l’Ajuntament es basa en un conjunt de servidors instal·lats en el
Centre de Processament de Dades (CPD), de l’Ajuntament
Els sistemes que s’integrin a la Plataforma de Gestió de l’Ajuntament haurà de complir les
1
normatives de l’Ajuntament , entre altres les referents a:
-

Arquitectura de l’aplicació

-

Nomenclatura d’elements

-

Nomenclatura de senyals

-

Definició d’objectes

-

Videografia

-

Alarmes, prioritats i missatges

-

Gestió d’usuaris

-

Informes

-

Administració i manteniment de l’aplicació

-

Comunicacions i configuració de xarxa

-

Protocols d’equipament de camp

-

Protocol d’integració

A la part superior de cadascuna de les escales es col·locaran dues càmeres de vídeo vigilància,
muntades sobre un sol bàcul a una alçada no inferior a 4 metres (l’alçada ha de ser suficient per
evitar actes vandàlics sobre elles i permetre la correcta visualització dels embarcamentss i del
recorregut.
Seran càmeres de vídeo TCP/IP i es connectaran via cable ethernet al swich de telecomunicacions.
Han de permetre modificar la seva resolució i latència per adaptar-la a l’ample de banda disponible,
amb resolució 720x576 (25 fps), amb autofocus i protecció per a intempèrie IP66.
L’ instal·lador es farà càrrec de l’ implementació al SCADA de qualsevol model nou de controlador
de les càmeres de vídeo vigilància. De forma informativa, actualment el model instal·lat es Acti
D41 i en general el SCADA accepta càmeras compatibles amb el controlador Active X.
EQUIPAMENT DE XARXA
La xarxa de comunicacions a implantar per a governar i supervisar, des del Centre de Control, les
escales mecàniques es basarà en el protocol de comunicacions TCP/IP.
Per interconnectar tots els elements del sistema com PLCs, càmeres, targetes VoIP s’instal·larà un
switch de tipus industrial de rang estès de temperatures amb ports RJ45 en cadascun dels armaris
de les escales.
Aquest switch es connectarà a un router que a través d’una antèna 4G o de fibra òptica,
connectarà amb el Centre de Control.

SCADA DE SUPERVISIÓ
L’eina que permetrà la supervisió i comandament de les escales serà un sistema SCADA
(Supervisory Control And Data Adquisition). Aquest sistema SCADA serà l’eina que permetrà la
integració de:

En aquells emplaçaments on hi hagi cobertura de la xarxa WIFI (Wifi-Mesh) de l’Ajuntament, no
s’utilitzarà la xarxa MACROLAN, sinó que s’haurà de gestionar un enllaç des de l’emplaçament fins
al node o nodes més propers.

-

Sistema de Telecomandament

CENTRE DE CONTROL

-

Sistema de CCTV

-

Analitzador de xarxes elèctriques.

El Centre de Control del Sistema de Gestió es troba a les dependències que l’Ajuntament disposa
per a tal efecte. Aquest Centre de Control assumeix el conjunt dels sistemes que requereixin gestió
remota que es troben sota la Plataforma de Gestió de l’Ajuntament, entre ells, les escales
mecàniques.

És per això que l’SCADA recollirà els senyals provinents dels diferents elements de camp.
Un cop rebudes les dades, les processarà i les mostrarà a les diferents pantalles de visualització
amb les que interactuaran els operaris del sistema.
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L’Ajuntament disposa d’un CPD on s’instal·larà un nou servidor per allotjar l’aplicació SCADA del
nou Sistema de Telecomandament. La plataforma instal·lada és modular.
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EQUIPAMENT

Aquests informes ha de complir amb l’estàndard d’informes que aplica ja l’Ajuntament. Es podran

L’equipament de les instal·lacions amb telecomandament es basarà en les següents
especificacions:

generar diversos tipus d’informes. L’Ajuntament precisa de la generació d’informes per determinar
estadístiques d’error del sistema i per determinar el temps de resposta davant les avaries que es
produeixen. Aquestes informes estadístics es podran realitzar sobre temps variables.

A les oficines de l’empresa mantenidora s’instal·larà un PC client que tindrà accés remot al servidor
per poder supervisar en tot moment el Sistema de Telecomandament. Cal assegurar un accés
segur per evitar intrusisme en el sistema.
IHM (Interfície Home Màquina)
La Interfície Home Màquina, a partir d’ara IHM, és la part gràfica de l’aplicació SCADA amb la que
els operaris interactuaran amb el sistema. La interfície serà amigable i intuïtiva, de manera que el
control sigui el més senzill possible.

Els sistemes integrats proveiran els senyals i alarmes necessàries per poder generar els informes
de temps de resposta, disponibilitat i temps de reparació necessaris.
Aquests informes, tal i com s’ha indicat, seguiran l’estàndard definit per l’Ajuntament en la seva
normativa d’informes. Les dades que continguin cal que puguin ésser exportables a altres
aplicacions com poden ser fulles de càlcul Excel, pdf o similar.
L’arquitectura de la plataforma

L’ idioma en que es desenvoluparà aquesta interfície serà el català.
Realitzada la integració amb la Plataforma de Gestió de l’Ajuntament, el mantenidor podrà accedir
a l’SCADA de les noves escales de forma senzilla. Aquest accés serà a través d’un botó creat
per a tal efecte. Un cop clicat aquest botó s’executarà la interfície del sistema per al nou
mantenidor.
La visualització del sistema es dividirà en pantalles. La pantalla principal disposarà d’un llistat amb
les diferents escales, mostrant l’estat en el que es troben: marxa, avaria, manteniment, error de
comunicacions i en horari nocturn.
Seleccionant qualsevol de les escales mecàniques s’accedirà a la pantalla específica de l’escala
escollida. Aquesta pantalla ha d’ésser estàndard per a totes elles. A la pantalla de l’escala
pròpiament es mostraran les imatges de les dues càmeres instal·lades en temps real i un llistat de
possibles alarmes.

Està basada en un sistema modular que consisteix en:
-

Un motor de processament AOS (Application Object Server), que s’encarrega de
processarels objectes que
composen l’aplicació.

-

Un mòdul d’històrics (Historian) a partir del qual s’obté tota la informació del sistema per a
la generació d’informes

-

Un controlador de domini, que realitza la gestió d’usuaris amb accés a la plataforma.

-

Realitzar copies de seguretat de cada un dels sistemes integrats.

Les alarmes que es produeixin en una determinada escala mecànica, quedaran reflectides a la
pantalla corresponent a aquesta l’escala. Totes les alarmes produïdes, quedaran
emmagatzemades en un log històric. Qualsevol alarma quedarà reflectida a la pantalla,
independentment del menú on es trobi l’operador.
PRIVILEGIS D’ACCÉS
La gestió d’usuaris estarà centralitzada a la Plataforma de Gestió de l’Ajuntament, a través de la
qual es regularà l’accés al Sistema de Telecomandament. S’utilitzarà un controlador de domini per
a aquesta gestió. En la posta en marxa del sistema es donaran d’alta els nous usuaris.
A l’iniciar la connexió, es demanarà el nom de l’usuari i la contrasenya, que es verificaran amb la
base de dades emmagatzemada a l’SCADA. Segons el perfil definit per l’usuari, aquest tindrà
accés o no a certes parts del sistema.
Tots privilegis es concediran a través de la pròpia interfície d’una forma senzilla i eficaç.
INFORMES
El Sistema de Telecomandament a través de l’SCADA permetrà la generació d’informes que
serviran a l’Ajuntament per a complementar el coneixement de la tasca realitzada pel mantenidor i
així avaluar-la millor.
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que composen la interfície gràfica hauran de complir la normativa establerta i ser aprovades pel
gestor del sistema per a la seva validació i posterior integració.
Cadascun dels mantenidors integrats tindrà permisos d’accés a la plataforma un cop donats d’alta
al domini de la mateixa. Mitjançant la Gestió d’Usuaris es permetrà a cada mantenidor accedir al
Telecomandament del seu sistema, evitant així accessos indeguts.
Cada mantenidor haurà de tenir un equip client del seu sistema, des del qual es podrà la
plataforma. D’aquesta forma podrà realitzar tasques de manteniment i supervisió de forma remota
La comunicació del conjunt d’equips de camp de cada mantenidor (incloent PLCs de control) amb
la Plataforma haurà d’estar basada en TCP/IP, i comunicaran mitjançant una xarxa segura definida
a la Normativa de tal efecte.

En cas d’incorporar altres tipus d’instal•lacions s’hauran de seguir els següents protocols de
disseny i implantació a efectes d’homogeneïtzar les interfícies i facilitar la seva gestió i comprensió.
La plataforma
està dissenyada per poder integrar qualsevol
Telecomandament i estigui dissenyada sota els estàndards definits.

sistema

que

impliqui

Pel disseny de l’aplicació, existeixen plantilles o templates definides pel Gestor del Sistema que
serviran de punt de partida per a la construcció de l’aplicació. L’adjudicatari del nou sistema haurà
de realitzar una proposta de disseny d’objectes a partir d’aquestes plantilles predefinides i haurà de
complir la normativa establerta per l’Ajuntament.
Un cop que la proposta hagi estat acceptada es procedirà al disseny de la galàxia del sistema, que
inclourà la totalitat d’objectes que requereix l’aplicació.
L’adjudicatari haurà d’entregar la galàxia construïda i la documentació associada al
gestor
del
sistema prèviament a la seva integració. Una vegada el gestor hagi validat aquesta documentació
es procedirà a l’execució del pla d’instal•lació i integració per part de l’adjudicatari junt amb el
gestor del sistema.
La galàxia de l’aplicació haurà d’anar acompanyada de tota la informació de construcció
d’objectes i una memòria descriptiva de la funcionalitat de la seva aplicació. Igualment les pantalles
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4.1.- DISSENY DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS EXTERIOR.

1.- INTRODUCCIÓ
El present document té per objecte establir les bases de disseny i construcció de les xarxes
d’infraestructures de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC en endavant) de l’Ajuntament de
Barcelona a edificis municipals. Es tracta d’especificacions tècniques d’obligat compliment, a tots els
nous projectes i obres de Nivell 1 i 2 on es realitzi algun edifici o equipament que sigui objecte de
manteniment per part de l’Ajuntament i, en conseqüència, per part de l’Institut Municipal d’Informàtica
(en endavant IMI).

2.- ÀMBIT D’ACTUACIÓ

4.1.1.- Característiques generals de l’element de registre ICT i tubs d’entrada l’edifici
Es complirà amb les següents especificacions generals:
Prisma d’entrada o passamurs

Element de registre exterior ICT

4 conductes de diàmetre 125mm

Tapa doble fulla

Profunditat mínima 600mm

Mides mínimes interiors d’arqueta: 700x700x1000mm

a.

L’àmbit de l’actuació de les xarxes TIC de la ciutat ve definit pel manteniment futur de la infraestructura.
En el cas concret del present document, l’àmbit va des de l’arqueta de connexió a carrer amb l’actual
xarxa TIC fins al Rack de l’edifici que s’està projectant o executant.

b.
c.
d.

3.- PROCEDIMENT I CONTACTE
El procediment a seguir per la revisió i validació de la nova xarxa TIC serà el determinat al Protocol de
tramitació de Projectes i Obres d’Edificació de l’Ajuntament de Barcelona. En qualsevol cas, es recomana
el següent:

e.
f.

Tapa extraïble metàl·lica antilliscant, de fosa dúctil segons norma ISO / 1053 / EN 1563, d'acord
a la norma EN 124 i amb el certificat AENOR del producte.
La tapa permetrà obrir-se més de 90º i màxim 120º, incorporant dispositiu antitancament de
bloqueig de seguretat a un angle ≥ 90º.
Marc d'acer galvanitzat en calent, laminat, segons norma ISO 630.
Desbloqueig i obertura de la tapa mitjançant clau, la qual serveix per a la seva manipulació un
cop bloquejada la tapa.
Les tapes de les arquetes seran de dues ales triangulars i duran l'anagrama "TC-AjB".
En arquetes amb fondària superior a 1,5m caldrà instal·lar pates.

4.1.2.- Connexió de l’arqueta ICT a la infraestructura municipal existent
x
x

x
x
x

En fase de projecte bàsic, descarregar i consultar la normativa de la xarxa TIC, per poder definir
el projecte en base a aquestes especificacions.
A l’inici del projecte executiu, fer la consulta al departament de Telecomunicacions i
Infraestructures, de l’IMI, d’on estarà el punt de connexió amb la xarxa existent de la Fibra
Òptica Municipal (en endavant FOM). També es recomana establir una reunió inicial amb l’IMI
per resoldre possibles incerteses envers el projecte TIC.
Entrega de separata TIC, i validació per part de l’IMI, abans de l’entrega definitiva del Projecte
Executiu.
A l’inici de les obres, revisió de l’Informe del Projecte Executiu emès per l’IMI. També es
recomana establir una reunió inicial d’obra amb l’IMI (per exemple a l’acta de replanteig), per
resoldre possibles incerteses envers el projecte TIC.
Entrega de documentació As-Built, i validació per part de l’IMI, abans de la recepció d’obra
definitiva.

La comunicació, sens perjudici del que indiqui el Protocol, es realitzarà amb l’adreça de correu
imirepobres@bcn.cat .

4.- ESPECIFICACIONS INFRAESTUCTRURES TIC MUNICIPALS
Les especificacions tracten la part física per la connexió a nivell d’infraestructura TIC a l’edifici, des del
punt de connexió a les canalitzacions municipals exteriors existents, fins arribar al Rack interior principal
on s’ubicarà l’equip d’accés a la xarxa de l’Ajuntament.
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Serà objecte d’estudi la viabilitat de la connexió de l’arqueta ICT de l’edifici a la infraestructura existent
municipal a via pública. Sent establert el punt d’interconnexió, es definirà el recorregut sota normativa
“Especificacions IMI per projectes a espai públic”. Els aspectes bàsics a tindre en compte son els
següents:
x

Característiques generals dels elements de registre
a) Arqueta cada 80 metres, com a màxim, sense elements de registre entremig.
b) En els canvis de direcció de la canalització soterrada.
c) Sempre que les condicions constructives ho permetin, els elements de registre s’ubicaran
en emplaçaments que siguin fàcilment accessibles, evitant registres en calçada.

x

Característiques generals dels prismes:
a) 4 tubs de 125mm.
b) Els prismes sempre aniran formigonats.
c) Els prismes s’instal·laran, com a mínim, a 60 cm de fondària en vorera.
d) Als conductes de 125mm, una vegada connectats amb els pericons, s’haurà d’instal·lar un
obturador tripolar, segellant contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc.
e) Es deixarà fil guia o corda col·locat a l’interior de tots els conductes de les canalitzacions
lligat a les anelles dels obturadors amb reserva suficient per la seva manipulació.
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La capacitat del cable canviarà en base a la entitat de l’edifici a connectar i les necessitats dels seus
voltants. Com a norma general:

4.2.- DISSENY DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS INTERIOR
En aquest apartat es defineix la necessitat de garantir el pas des de l’arqueta ICT o passamurs exterior
fins al rack principal de comunicacions, on s’ubicarà l’equip d’accés a la xarxa de l’Ajuntament.
A projecte caldrà deixar definit aquest recorregut pel qual s’instal·larà la fibra òptica municipal (FOM)
que donarà servei a l’edifici.
Fora d’aquestes necessitats especifiques, caldrà seguir la normativa i reglament ICT vigent en el moment
de la redacció del projecte i actualitzar-ho en fase d’execució si és necessari.

5.- ESPECIFICACIONS DE LA FIBRA OPTICA MUNICIPAL (FOM)

-

Tipus 1 - Edificis de gran entitat amb CPD propi: doble estesa amb cables independents de 96
fibres amb tubs de 8 o 12 fibres.

-

Tipus 2 - Edificis amb gran capacitat per diferents departaments municipals: cable de 96 fibres
amb tubs de 6 o 8 fibres.

-

Tipus 3 - Edificis amb poca capacitat d’usuaris municipals tipus Centre Cívic, casals o serveis
socials: cable de 24 fibres amb tubs de 6 o 8 fibres.

-

Tipus 4 - Petits locals municipals tipus caseta PiJ: Cable de 8 fibres monotub.

5.2.- Instal·lació dels cables de fibra òptica

Caldrà definir sota plànol el recorregut intern de l’edifici de la fibra fins al rack de comunicacions,
identificant clarament en cada tram les canaletes, safates, passamurs, etc. reservats per la instal·lació
del cable de fibra del IMI.

Per tal d’assegurar la correcta instal·lació del cable de fibra òptica s’han de complir les següents
especificacions:
-

Per mantenir la homogeneïtat de la xarxa per facilitar les tasques de gestió i manteniment, s’utilitzaran
elements homologats per l’IMI.

A les esteses de cables de fibra òptica, es deixaran valones de mínim 20 metres, en els pericons
amb caixa d’entroncament.

-

Es deixaran un mínim de 10 metres de reserva a cada pas per arqueta durant tot el recorregut
de la fibra, sempre i quant, es compti amb l’espai necessari.

5.1.- Característiques del cables de fibra òptica

-

Es deixaran un mínim de 10 metres de reserva de fibra pels cables terminals a Racks, armaris de
carrer o repartidors de fibra òptica, a l’espai més proper amb espai disponible.

-

En cas de realitzar unió entre Racks a diferents emplaçaments de l’edifici, si la distància entre
racks es superior a la màxima que especifica el fabricant del cable UTP, la unió ha de ser via
fibra òptica.

-

El cable es deixarà retolat en tot el recorregut segons normativa IMI per tal d’identificar-lo
fàcilment en el futur.

Els cables de fibra a instal·lar han de complir amb l’especificació de la normativa G.652-D del ITU-T i
complir amb les següents característiques:
- En instal·lacions a canalitzacions subterrànies, el cable de fibra òptica serà:

-

o

Totalment dielèctric, protecció contra rosegadors i lliure d’al·lògens.

o

Doble coberta de polietilè

En instal·lacions interiors, tal com túnels, galeries o edificis, el cable de fibra òptica serà:
o

Totalment dielèctric, protecció contra rosegadors, lliure d’al·lògens, no propagador de
la flama i amb baixa emissions de fums.

o

Coberta LSZH i/o mínim Euro Class Dca-s2, d2, a2.

-

El color de la coberta del cable serà vermella i serigrafies amb la composició del cable, nom del
fabricant, marcatge mètric, data de fabricació i preferiblement amb serigrafia de “Ajuntament
de Barcelona” o “TC-AjB”.

-

El color dels tubs i de les fibres seguirà la normativa marcada per IMI per garantir la
homogeneïtat de colorimetria a tota la xarxa. No s’acceptarà cablejats amb altres codis
alternatius que no sigui el següent.
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5.3.- Característiques de les caixes d’empiuladures
Totes les caixes a subministrar han de ser totalment hermètiques per tal d’evitar l’entrada d’aigua i han
d’incloure tots els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació.
S’inclourà una caixa d’empiuladures en l’arqueta ICT d’entrada a l’edifici per facilitar la futura entrada de
nous serveis propers a la seu municipal.
-

Edificis tipus 1,2 i 3: Torpede Troncal Model PLP800S o similar.
Edificis tipus 4: Torpede perimetral Fibercom 48 fusions o similar en cas.

Es poden trobar especificacions més concretes respecte als models de caixes d’empiuladures i
normativa d’instal·lació a l’Annex 7 - Normes d'instal•lació i mesura de fibra òptica.
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6.2.- Switching nivell 2 LAN

6.- ELEMENTS DE XARXA
Tots els elements del projecte hauran de connectar-se a la xarxa existent per la integració i gestió dels
mateixos a les plataformes pertinents de l’Ajuntament. Aquests serveis a connectar dependran de les
característiques de les seus i s’hauran de validar, en fase de projecte, amb el referent de territori o tutor
de l’IMI assignat.

Connectat al router principal MPLS, s’instal·laran els equips LAN per l’accés de tots els serveis de les
noves dependències.
6.2.1.- Ubicació del Switch
S’ubicaran preferiblement al mateix rack que el router MPLS.

Com a element principal d’accés a la xarxa s’instal·larà un router MPLS.

En el cas d’instal·lació de més d’un SW al mateix rack, aquests han d’incloure el mòdul/cable d’Stack
formant una única unitat lògica amb velocitat del bus igual o superior a 10Gbps i amb capacitat per fins
a 8 elements.

6.1.1.- Ubicació del Router MPLS

6.2.2.- Material Associat

El router MPLS s’ubicarà al RACK telecomunicacions principal de l’edifici.

Els equips han de ser els homologats per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment de la
xarxa vigents en el moment de la posta en marxa. Caldrà consultar al IMI els models dels equips en fase
de projecte i posteriorment actualitzar-ho en fase d’obra.

6.1.- Router MPLS nivell 3 d’accés a la xarxa municipal

6.1.2.- Material Associat
Els equips han de ser els homologats per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment de la
xarxa vigents en el moment de la posta en marxa. Caldrà consultar al IMI els models dels equips en fase
de projecte i posteriorment actualitzar-ho en fase d’obra.

Ha d’incloure:
MODEL homologat IMI actual: Switch Aruba 2930F 24G PoE

Ha d’incloure:
MODEL homologat IMI actual: Router MPLS Cisco ASR-920-12CZ-A // ASR920+12X1GE+2X10GE+1AC
x LLICÈNCIES:
o Sistema Operatiu IOS XE:
 SASR920NPEK_P_313S - Cisco ASR920 IOS XE UNIVERSAL Pre3.13 No Payload
encryption.
o Llicència Advanced Metro IP:
 ASR920-S-A – SMARNET Cisco ASR920 Series – Advanced Metro IP Access.
o Advanced Metro IP Access:
 CON-SNT-ASR920-S-A - Advanced Metro IP Access.
o Suport unitari pel hardware:
 CON-SNT-ASR12CZD – SMARTNET 8X5XNBD Cisco ASR920 Series - 12GE and
2-10GE.
x SFPs Cisco Monomode 1G-LH
o GLC-LH-SMD. 2 o 4 unitats per connexió amb una o dos vies lògiques a implementar.
6.1.3.- Definició de la seguretat d’enllaç en base a la importància dels serveis
En funció de la importància i de la criticitat dels serveis que implica la nova seu, cal definir les necessitats
de seguretat d’enllaç necessàries. S’haurà de consultar i definir amb el referent de territori o tutor de
l’IMI assignat una de les següents opcions:
-

Tipus 1 - Edificis de gran entitat amb CPD propi: doble via física amb dos fibres independents i
doble via lògica cap a dos router independents.

-

Tipus 2 - Edificis amb gran capacitat per diferents departaments municipals: doble via lògica
cap a dos router independents.

-

Tipus 3 - Edificis amb poca capacitat d’usuaris municipals tipus Centre Cívic, casals o serveis
socials: única via lògica.

-

Tipus 4 - Petits locals municipals tipus caseta PiJ: única via lògica.

6.3.- Distribució i cobertura Wifi
De cara a garantir una cobertura wifi generalitzada a les dependències municipals, caldrà un estudi o
simulació de cobertura en base als criteris del fabricant i les condicions de l’emplaçament per tal de
definir el nombre de punts necessaris i la seva localització. Totes les àrees amb necessitats de
connectivitat per part del personal municipal hauran d’estar garantides.
En funció de les necessitats futures del departament que assumirà l’emplaçament, caldrà definir amb el
referent de territori o tutor de l’IMI, si a part dels els serveis corporatius, cal proporcionar també wifi
ciutadà i en quina mesura.
Abans de la recepció d’obra, caldrà entregar una certificació amb les proves oportunes per verificar la
cobertura generalitzada a les dependències abans de la posta en marxa del servei.
6.3.1.- Ubicació i connexió dels punts Wifi
Tant el punt d’accés wifi com la roseta de connexió hauran de restar visibles i practicables per facilitar el
manteniment.
En zones d’alta de demanda d’usuaris d’accés a la xarxa, tal com sales d’actes o auditoris, caldrà definir
punts d’accés d’alta densitat.
La connexió als equips de xarxa es distribuirà entre els diferents equips per tal de minimitzar l’impacte
en cas de fallida d’un Switch.
6.3.2.- Material Associat
Els equips han de ser els homologats per l’IMI i compatibles amb els contractes de manteniment de la
xarxa vigents en el moment de la posta en marxa. Caldrà consultar al IMI els models dels equips en fase
de projecte i posteriorment actualitzar-ho en fase d’obra.
Ha d’incloure:
MODEL homologat IMI per wifi corporativa actual:
- AP Wifi Aruba 315: Mitja densitat, més cobertura i menys usuaris simultanis
- AP Wifi Aruba 335: Alta densitat, menys cobertura i més usuaris simultanis
MODEL homologat IMI per wifi ciutadà actual: AP Cisco AIR-AP1832I-E-K9
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6.4.- INTEGRACIÓ A XARXA I DOCUMENTACIÓ DELS NOUS ELEMENTS

8.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR A L’IMI PRÈVIA A LA SEVA VALIDACIÓ

Els mantenidor de la xarxa amb el contracte vigent, serà l’encarregat de la connexió física final a la xarxa
existent activa, la integració i la documentació a les bases de dades de l’Ajuntament dels nous elements
dintre l’àmbit del projecte.

8.1.- PROJECTE EXECUTIU

Per aquesta raó, el projecte ha d’incloure una partida per que inclogui:
x
x
x
x

8.1.1.- Infraestructura de telecomunicacions exterior
El projecte executiu referent a infraestructura de telecomunicacions exterior ha d’incloure:

Connexió final de la nova infraestructura a la xarxa existent activa.
Configuració dels nous elements.
Integració a les plataformes de control de cada servei.
Documentació i alta dels serveis a les plataformes i bases de dades de l’Ajuntament.

1.

Memòria on s’inclogui el resum de la xarxa TIC objecte de projecte.

2.

Annexos a la memòria, on es descrigui la xarxa TIC objecte de projecte, així com l’Annex de
Pressupost per a Coneixement de l’Administració, si s’escau.

En el moment que l’adjudicatari formalitzi el contracte per la redacció, haurà de contactar amb l’IMI per
confirmar el punt de connexió. Aquesta petició es derivarà al mantenidor vigent responsable de la xarxa
passiva per realitzar la valoració dels treballs pertinents.

3.

Punt de connexió a la xarxa de fibra òptica existent validat per IMI.

4.

Plànols dels prismes i arquetes exteriors a executar que inclogui:

Aquesta unitat d’obra NO podrà ser objecte de baixa per part dels licitadors, i serà d’abonament íntegre
una vegada executades i validades les oportunes feines.
En el moment que l’adjudicatari formalitzi el contracte per l’execució, haurà de contactar amb l’IMI per
actualitzar i confirmar el punt de connexió. Si n’hi canvis respecte al projecte, s’actualitzaran costos.

7.- ALTRES

a.

Localització de les arquetes amb les seves dimensions.

b.

Recorregut dels prismes especificant nombre de tubs i diàmetre.

c.

Plànols de detall de la rasa i arquetes, on s’indiqui la nomenclatura TC-AjB a la tapa.

d.

Referencia del punt de connexió a la xarxa existent de l’Ajuntament.

e.

Punt d’entrada i/o arqueta ICT de l’edifici.

5.

Pressupost de la xarxa TIC exterior, que reflecteixi el definit a la documentació gràfica.

6.

Model BIM de la xarxa TIC en format IFC 2x3, si s’escau.

7.1.- Distribució d’equips al rack principal
La distribució dels diferents elements al rack principal de comunicacions de l’edifici es sota les següent
especificacions:

8.1.2.- Infraestructura de telecomunicacions interior
El projecte executiu referent a infraestructura de telecomunicacions interior ha d’incloure:

-

S’instal·larà un passafils de 19” entre tots els elements del rack.

-

A la part superior s’instal·larà el repartidor de fibra òptica principal provinent de d’exterior de
l’edifici amb un panell de 48 ports LC/PC de 19” i d’una U d’espai de rack.

1.

Plànols de les safates i recorreguts dels cables de telecomunicacions interiors:
a.

Plànol amb el recorregut de la fibra òptica des de l’exterior fins al rack principal.

-

Es deixarà una U d’espai de rack de reserva per futures ampliacions de fibra.

b.

Plànol amb el recorreguts dels cables UTP.

-

Sota l’espai reservat per la fibra òptica, s’instal·larà el Router o Switch d’accés a la xarxa
municipal.

c.

Plànol amb la ubicació de tots els elements TIC:

-

L’electrònica de xarxa necessària per la connexió de les diferents necessitats i els patchs del
cablejat estructural UTP de l’edifici aniran creixent intercaladament cap a la part inferior del
rack.

iii. Sensors.

Exemple visual:

iv. Estacions de treball.

-

i. Racks.
ii. Punts Wifi.

v. Etc.
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2.

Estudi o simulació de la distribució dels punts Wifi garantint la cobertura generalitzada.

3.

Esquema de la connexió lògica de tots els elements.

4.

Esquema del rack principal de comunicacions.

5.

Pressupost de la xarxa TIC interior, que reflecteixi el definit a la documentació gràfica.

6.

Model BIM de la xarxa TIC en format IFC 2x3, si s’escau.
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8.2.2.- Infraestructura de telecomunicacions interior
El document As-Built referent a infraestructura de telecomunicacions interior ha d’incloure:

8.2.- AS-BUILT FINAL D’OBRA

1.

8.2.1.- Infraestructura de telecomunicacions exterior
El document As-Built referent a infraestructura de telecomunicacions exterior ha d’incloure:
1.

Plànols dels prismes i arquetes exteriors executats que inclogui:
a.

Localització de les arquetes amb les seves dimensions.

b.

Recorregut dels prismes especificant nombre de tubs i diàmetre.

Plànols de les safates i recorreguts dels cables de telecomunicacions interiors:
a.

Plànol amb el recorregut de la fibra òptica des de l’exterior fins al rack principal.

b.

Plànol amb el recorreguts dels cables UTP.

c.

Plànol amb la ubicació de tots els elements TIC:
i. Racks.
ii. Punts Wifi.
iii. Sensors.

2.

iv. Estacions de treball.

Fitxa individual de cada arqueta que inclogui:

v. Etc.

a.

Característiques i esquema d’aixecament.

b.

Coordenades en UTM (ETRS89) per la seva geolocalització.

c.

Esquema d’abatiment de les quatre cares amb especificació dels prismes existents.
i. Exemple:

2.

Certificació de cobertura wifi generalitzada.

3.

Esquema de la connexió lògica de tots els elements.

4.

Esquema del rack principal de comunicacions.

5.

Model BIM de la xarxa TIC en format IFC 2x3, si s’escau.

6.

Especificacions tècniques de tots els elements instal·lats:

7.

d.

Fotografies de l’interior de cadascuna de les 4 cares de l’arqueta on s’apreciïn
clarament els prismes existents i l’ancoratge de les valones i caixes de d’empiulament
en cas de que existeixin.

e.

Fotografia de l’exterior, amb la tapa oberta i tancada on s’apreciï clarament la
inscripció “TC-AjB” amb referència dels voltants per a facilitar la seva localització.

3.

Especificació del sistema de drenatge i obturació dels prismes de les arquetes.

4.

Certificat de mandrilat de les canalitzacions per un laboratori extern al contractista.

5.

Model BIM As-Built en format IFC 2x3, si s’escau.

a.

Fibra òptica.

b.

Cable elèctric.

c.

Equips de xarxa.

d.

Punt Wifi.

e.

Etc.

Reportatge fotogràfic dels elements instal·lats amb detall de la seva retolació associada:
f.

Caixes empiuladures.

g.

Armaris.

h.

Equips de xarxa.

i.

Recorregut dels cables per cada pas d’arqueta.

j.

Etc.

8.

Taula amb número de sèrie de tots els elements de xarxa.

9.

Cartes d’empiuladures de fibra de totes les caixes utilitzades.

10. Mesures de reflectometria de fibra òptica de tots els enllaços.
11. Informació a carregar per l’integrador a la xarxa a les bases de dades de l’Ajuntament:
k.

Carrega a APEX de totes les noves seus amb fotografies associades.

l.

Carrega a APEX de tots els nous elements.

m. Carrega a APEX de totes les rutes dels nous serveis.
n.
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Actualització de les bases de dades Excel, .kmz, Visio... amb els nous elements.
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ANNEX_1 COMPROVACIONS I TASQUES MÍNIMES A REALITZAR DURANT EL

L'objecte del present plec és el de definir les condicions en les quals s’ha de prestar el
servei de manteniment necessari per mantenir operatives i en les millors condicions
tècniques, dins d’un sistema “tot risc”, les infraestructures de transport vertical de nova
instal·lació situades a l’espai públic de Barcelona durant el seu període de garantia.
Aquest manteniment es durà a terme per l’empresa que ha executat els treballs
d’instal·lació, en endavant “Empresa instal·ladora”, incloent:
-

Tots els equips electromecànics propis de la instal·lació

-

Totes les instal·lacions auxiliars i els elements vinculats al funcionament dels
equips (bombes d’aigua, aire condicionat, càmeres, displays informatius, ,
analitzadors de xarxes, etc.)

-

Tota la il·luminació existent en els diferents equips. Comprèn la reposició de les
làmpades de les llumeneres instal·lades

-

Tots els elements del sistema de telecomandament, sistemes de comunicació
als usuaris i sistemes de gestió d’informació necessaris amb el Centre de
Control corresponent .

-

Totes les infraestructures associades l’aparell elevador, al sistema de
telecomandament i als sistemes d’informació per a l’usuari:

MANTENIMENT PREVENTIU ....................................................................................... 21
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ANNEX_2 MODELS CHECKLIST MANTENIMENTS PREVENTIUS ............................ 25
ANNEX_3: PROTOCOL DE COORDINACIÓ DE LES TASQUES DE MANTENIMENT I
LA GESTIÓ DEL TELECONTROL DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA D’EQUIPS
NOUS ............................................................................................................................ 27
ANNEX_4: FITXA COMUNICACIÓ MANTENIMENT CORRECTIU .............................. 36
ANNEX_5: FITXA COMUNICAT AVERIA LLARGA DURADA ...................................... 37

-

Marquesines existents en totes les parades des de l’inici al final del
trajecte.

-

Elements de vidre arreu de tota la instal·lació, incloent les cabines, i
edicles i balustrades.

-

Mobiliari i pantalles de tota mena: suport de càmeres, de cartells
informatius, etc.

ANNEX_6: CARTEL COMUNICACIÓ ALS USUARIS ................................................... 38
ANNEX_7 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR DURANT LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
39
ANNEX_8 PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS ................................... 40
ANNEX_9 - QUADRE DE PREUS ................................................................................ 43

S’entén que dins del sistema tot risc s'inclouran sense excepció totes les actuacions
necessàries per garantir un correcte funcionament de les instal·lacions. Incloent les
substitucions de tots els components i materials, els mitjans i la mà d’obra necessaris
que correran a càrrec de l’Empresa instal·ladora.
Per tal de garantir un adequat funcionament dels sistemes i equips integrats en les
instal·lacions i que l’empresa instal·ladora no tingui capacitat per mantenir, caldrà
justificar i presentar a l’Ajuntament els contractes de servei amb les empreses que
responguin subsidiàriament el correcte funcionament d’aquests.
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2 DISPOSICIONS GENERALS
2.1 HORARI DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI

Prevenció de riscos laborals:

L’horari de funcionament de les instal·lacions és de 7 a 23h per a tots els dies de l’any.
L’empresa instal·ladora haurà de prestar el servei de manteniment durant la totalitat
d’aquest horari de funcionament.

-

Ordre de 9 de març de 1971 per la que s'aprova la Ordenança General de
Seguretat e Higiene a la Feina.

-

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals.

-

Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

-

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

3 REGLAMENTACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ
Qualsevol actuació inclosa dins d’aquest plec haurà de complir amb l’establert en el
vigent, “Plec de Prescripcions Tècniques d’Escales Mecàniques” propietat de
l’Ajuntament de Barcelona. Publicat en l’apartat de prescripcions tècniques de la pàgina
web d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.
Addicionalment, per tal d’efectuar el servei de manteniment d’aparells elevadors es
considerarà la normativa vigent al respecte, sent d'aplicació:
A nivell europeu:
-

Norma UNE-EN 115-1. Regles de seguretat d'escales mecàniques i andanes
mòbils. Part 1: Construcció e instal·lació.

-

Norma UNE-EN 115-2. Regles de seguretat d'escales mecàniques i andanes
mòbils. Part 2: Instal·lacions existents.

A nivell estatal:
-

Reial Decret 2291/1985 de 8 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Aparells d’Elevació i Manutenció dels mateixos (als articles no derogats pel
Reial Decret 1314/1997, del 1 d’agost)

A nivell autonòmic:
-

Ordre de 30 de desembre de 1986, per la qual se regula l'aplicació del
Reglament d’Aparells d’Elevació i de Manutenció, aprovat pel RD 2291/1985 (en
les parts no derogades per l'Ordre de 31 de maig de 1999).

-

Aparells elevadors, recopilació de la legislació aplicable, de la Generalitat de
Catalunya, Departament d'Indústria i Energia

A nivell municipal:
-

Ordenança del Medi Ambient de Barcelona, del 2 de maig de 2011.

-

Modificació dels mapes estratègics del soroll de l’Ordenança del Medi Ambient
de Barcelona, del 28 d’abril de 2014.

-

Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona

Electricitat:
-

Reial Decret 1580/2006, de 22 de desembre, pel que es regula la compatibilitat
electromagnètica dels equips elèctrics y electrònics.

Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic
per a Baixa Tensió e Instruccions Tècniques Complementaries.
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4 MANTENIMENT PREVENTIU
Els treballs es faran d’acord amb la normativa vigent, donant compte al Departament
d’Espai Urbà.
Prèviament i durant la realització de qualsevol intervenció es realitzarà l’acordonament
adequat dels accessos als equips afectats per tal d’impedir que qualsevol persona
aliena pugui accedir a la infraestructura, posant sempre com a mínim un cartell que
indiqui “treballs de manteniment” i una tanca als embarcaments.
Durant la prestació del servei, l’Empresa instal·ladora serà responsable de garantir que
totes les instal·lacions mantingudes no superin, en cap cas, el nivell de soroll permès
per la normativa vigent en la matèria. Qualsevol actuació que sigui necessària tant per
determinar el compliment de la normativa vigent (informes tècnics, sonometries, etc.)
com per establir qualsevol mesura de correcció, seran al seu càrrec.
Cada equip, ha de disposar del seu corresponent llibre de registre oficial, on l’Empresa
instal·ladora anotarà tots els manteniments preventius, totes les Inspeccions
Periòdiques Obligatòries i totes les intervencions d'importància que realitzi. L'empresa
contractista, mantindrà en bon estat de conservació i en les degudes condicions d'ús el
llibre de registre.
Independentment dels sistemes de control propis que tingui l'empresa contractista i
dels diferents informes que s'estableixin en aquest plec, tot manteniment preventiu, es
realitzarà seguint com a mínim les pautes d'un checklist individual per a cada equip
(s'adjunten a l’annex 2 els tres models de tipologies existents) on s'han d'anotar les
deficiències detectades que no hagi estat possible resoldre i necessitin d'un
manteniment correctiu posterior.
Per poder realitzar correctament el manteniment tant preventiu com correctiu dels
equips amb tots els subsistemes que els componen, és imprescindible que l'Empresa
instal·ladora disposi de personal tècnic especialista en els esmentats subsistemes o,
que subcontracti aquestes tasques específiques a una empresa especialitzada, de
reconegut prestigi en la seva especialitat, prèvia autorització del Departament d’Espai
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Urbà, havent de justificar-ho documentalment amb posterioritat. El temps de resposta
en aquest tipus d'actuacions, serà el que s'estableix en aquest plec.

càmeres existents, les seves característiques, posició (ubicació i angle) i una mostra de
la imatge captada.

L'Empresa instal·ladora, haurà de verificar en les revisions de les lectures dels
comptadors i analitzadors de xarxes que cap dels equips tingui un factor de potencia
(cos fi) inferior a 0,95. A partir del coneixement de qualsevol recàrrec que l’operador
elèctric apliqui en la facturació per consum d’energia reactiva, li serà descomptat
íntegrament de les certificacions dels serveis prestats. A més, en cas que hi hagi un
excés de consum d’energia reactiva, prendrà les mesures oportunes immediatament
per corregir-ho.

Qualsevol canvi d’ubicació i/o substitució de les càmeres que generi una canvi en la
imatge captada haurà de ser de nou aprovada pel Departament d’Espai Urbà i es
reflectirà com un canvi en les dades administratives de la instal·lació.

4.1 ESCALES MECÀNIQUES
Les prestacions incloses en el servei a realitzar, comprenen la revisió periòdica de les
escales mecàniques segons la normativa vigent d'aplicació, prenent especial atenció a
l’estat dels elements de seguretat, tant elèctrics com mecànics, a les bandes i pintes
dels esglaons, guies i rodets d’esglaons, guies i rodets de passamans, guies i cadenes
de tracció i guies i cadenes d’esglaons, etc.
Les tasques mínimes a realitzar, sense que sigui una relació limitadora, s'enumeren a
l'annex 1 "Comprovacions i tasques mínimes a realitzar durant el manteniment
preventiu" del present plec, la relació d'aquestes tasques s’adaptarà sempre a lo exigit
per la normativa vigent en la matèria.

4.2 TELECOMANDAMENT I CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA
El mantenidor dels aparells elevadors en garantia haurà d'encarregar-se, també, del
manteniment preventiu dels equips de camp necessari per a realitzar les operacions de
Telecontrol i Telecomandament mantenint en perfecte estat de funcionament les
instal·lacions dedicades al telecomandament.
Les tasques mínimes a realitzar, sense que sigui una relació limitadora, s'enumeren a
l'annex 1 "Comprovacions i tasques mínimes a realitzar durant el manteniment
preventiu" del present plec, la relació d'aquestes tasques s’adaptarà sempre a lo exigit
per la normativa vigent en la matèria.
Respecte la ubicació i l’angle de visió de les càmeres, es mantindran adequats per tal
de que la imatge que captin sigui estrictament la necessària per visualitzar el
funcionament dels aparells elevadors objectes d’aquest plec i poder realitzar las
tasques de telecontrol i de telecomandament necessàries.
Els seus valors s’ajustaran amb l’objectiu de no registrar imatges d’espais i/o bens
privats ni d’altres espais públics més que els directament vinculats amb els accessos
dels aparells elevadors objectes d’aquest plec.
Ambdues característiques han de ser aprovades pel Departament d’Espai Urbà i
formaran part de les dades administratives de la instal·lació que recolliran el nombre de
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4.3 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
El mantenidor durant el període de garantia dels aparells elevadors haurà d'encarregarse, també, del manteniment preventiu de les instal·lacions elèctriques de la pròpia
instal·lació i de totes les instal·lacions incorporades i/o independents a aquestes i que
alimentin elements relacionats amb la instal·lació. Sempre de conformitat amb el Decret
363/2004 de 24 d’agost de 2004 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat
de Catalunya (DOGC de 26.08.04, núm. 4205).
Les tasques mínimes a realitzar, sense que sigui una relació limitadora, s'enumeren a
l'annex 1 "Comprovacions i tasques mínimes a realitzar durant el manteniment
preventiu" del present plec, la relació d'aquestes tasques s’adaptarà sempre a lo exigit
per la normativa vigent en la matèria.

5 MANTENIMENT CORRECTIU
El manteniment correctiu és aquell encaminat a corregir o reparar les avaries i/o
defectes dels equips i màquines que es presentin en un moment determinat, perquè
aquests puguin desplegar la seva funcionalitat de manera satisfactòria o no es puguin
gestionar degudament les seves comunicacions.
Seran objecte d’aquest manteniment totes les instal·lacions associades a la
infraestructura en garantia.
L’Empresa instal·ladora serà responsable de garantir que totes les instal·lacions
mantingudes no superin, en cap cas, el nivell de soroll permès per la normativa vigent
en la matèria. Caldrà realitzar una sonometria per justificar el compliment de la
normativa d’aquelles instal·lacions que mostrin possibilitat de superar-la segons el
criteri del Departament d’Espai Urbà o per assegurar que un cop realitzades les
operacions correctives necessàries es compleix amb aquesta. Qualsevol actuació que
sigui necessària tant per determinar el compliment d’aquesta normativa vigent com per
d’establir qualsevol mesura de correcció, seran a càrrec de l’empresa mantenidora.
Les actuacions de manteniment correctiu es realitzaran sempre d’acord al sistema
“TOT RISC” i sense limitació de mitjans materials, mecànics i humans que comprenguin
totes les tasques habituals de manteniment.
Totes les actuacions de manteniment correctiu, sense excepció, hauran de portar
associada la corresponent obertura d’una comunicació d’acció de manteniment
correctiu des del moment de la seva generació. Tindrà un format d’acord al model de
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l’annex 4 del present plec de condicions, i serà comunicat seguint els criteris marcats al
protocol de l’annex 3.
L’acció d’un manteniment correctiu serà generada, entre d’altres, per:
-

Actuació, per pròpia iniciativa, per a esmenar totes les anomalies que s’observin
en les revisions de manteniment preventiu, sense esperar que es produeixi
l’avaria, amb la finalitat que els aparells elevadors i sistemes de
telecomandament i control es trobin sempre en les degudes condicions de servei
i de seguretat.

-

Reparació de totes les avaries que es presentin entre dues revisions preventives
consecutives.

-

Indicacions i requeriments del Departament d’Espai Urbà resultants de les
pròpies revisions de les instal·lacions.

-

Avís d’incidència per part dels usuaris a través dels canals de comunicació
ciutadana.

En aquelles accions correctives que ho requereixin, en les que l’equip resta fora de
servei ja sigui durant el manteniment correctiu com durant el període intermedi fins a
una actuació planificada, es realitzarà l’acordonament adequat dels accessos a les
instal·lacions afectades per tal d’impedir que el públic pugi accedir.
En tots els casos en els que la instal·lació restarà fora de servei s’hauran de senyalitzar
els treballs.
L’Empresa instal·ladora podrà programar actuacions de manteniment tant sigui
preventiu com correctiu, fora de l’horari accessible a l’usuari, sempre respectant la
normativa municipal per aquestes activitats (afectacions per sorolls, obres, etc.)
L’Empresa Contractista té l’obligació d’informar, davant el requeriment del Departament
d’Espai Urbà, de l’evolució en el procés de diagnòstic dels treballs i l’execució de les
reparacions.
Totes les avaries s’hauran de resoldre en el termini de temps més breu possible. El
termini màxim fixat per a la resolució de qualsevol incidència correctiva serà d’un mes.
El Departament d’Espai Urbà dictaminarà sobre els casos on es superi el termini màxim
establert, en els que podrà requerir documentació per la seva justificació per part de
l’empresa contractista.
Als efectes de poder tancar qualsevol reparació caldrà informar al Departament d’Espai
Urbà i a l’empresa encarregada de la gestió del telecomandament, en un termini màxim
de 24 hores, de tots els tancaments de les comunicacions d’avaria que afectin a la
disponibilitat de les instal·lacions
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5.1 RECANVIS
Els recanvis utilitzats a les reparacions seran originals. Prèvia autorització del
Departament d’Espai Urbà, es permetran alternatives equivalents als recanvis per
manca d’originals que siguin irreparables i hagin caigut en l’obsolescència.

5.2 DISPONIBILITAT DE RECURSOS I NIVELL DE RESPOSTA EXIGIBLE
EN CAS D’AVARIES
El nivell de servei que es demana és “TOT RISC” i l’Empresa instal·ladora disposarà
d'un servei d’assistència tècnica durant tot l’horari de funcionament dels equips, amb
l’equip tècnic i operatiu corresponent per atendre presencialment les incidències que es
produeixin en les instal·lacions, durant tots els dies de l'any.
Els avisos d’avaria que aturin els equips i no permetin posar operativa la instal·lació a
través del telecomandament seran atesos presencialment sempre en un termini màxim
de dues hores, temps computat des de la creació de l’avís.

5.3 DISPONIBILITAT DE RECURSOS I NIVELL DE RESPOSTA EXIGIBLE
EN CAS D’EMERGÈNCIES
Dins del sistema “TOT RISC”, l’Empresa instal·ladora disposarà d'un servei
d'emergències durant tot l’horari de funcionament dels equips, amb l’equip tècnic i
operatiu corresponent per atendre presencialment les emergències (accidents,
persones atrapades, etc.) que es produeixin en les instal·lacions, durant tots els dies de
l'any, d’acord al protocol d’accidents i emergències de l’annex 8 del present plec.

5.4 DISPONIBILITAT DE RECURSOS I NIVELL DE RESPOSTA EXIGIBLE
PER MAL FUNCIONAMENT REITERAT
En el cas de mal funcionament reiterat d’algun aparell elevador en període de garantia,
l’Empresa instal·ladora haurà d’aportar la presència “in situ” de personal tècnic
qualificat, una vegada solucionada la darrera avaria durant les següents hores de
funcionament de l’aparell elevador, sense increment de cost, per tal de solucionar les
possibles incidències que es vagin produint durant el seu ús.
S’entendrà un mal funcionament reiterat d’algun aparell elevador quan:
-

Es produeixi una 2ª avaria, abans de complir les 48 hores de la reparació,
independentment que sigui la mateixa causa.

-

Situacions reiteratives d’anomalia en el funcionament que generin malestar
veïnal expressat en queixes.

-

Disminució de la disponibilitat de l’aparell durant el seu funcionament ocasionat
per incidències continuades.
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-

La percepció per part del Departament d’Espai Urbà de la pèrdua de fiabilitat que
puguin generar sobre l’equip les incidències continuades.

8 PERSONAL I MITJANS ADSCRITS AL MANTENIMENT

Serà potestat del Departament d’Espai Urbà dictaminar cada situació i requerir la
presència “in situ” de personal al moment de posar en funcionament un equip avariat.

Els treballs es realitzaran per personal de reconeguda experiència en tots els apartats
que composen aquest Plec.

El tècnic qualificat es retirarà de la instal·lació en el moment que ho decideixi el
Departament d’Espai Urbà un cop desapareguin les causes que hagin motivat l’averia
reiterada de l’aparell elevador i finalitzat el seu seguiment posterior.

El personal assignat al servei de manteniment haurà d’haver estat informat de les
seves funcions i obligacions, i haurà de realitzar la seva feina correctament dotat de les
eines i utensilis necessaris.

En aquesta situació es realitzarà el pertinent comunicat d’avaria en el que es
consideraran la resta de comunicats d’avaries que el precedeix, que es faran constar
en el mateix.

6 ASSISTÈNCIA TÈCNICA

De la mateixa manera, tant el personal de l’Empresa instal·ladora com el de les que
subcontracti per a la realització de tasques específiques, haurà d’estar format, informat
i obligat a complir la normativa en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. L’empresa
adjudicatària haurà de facilitar al Servei de Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona les
avaluacions de riscos del personal propi o subcontractat.

6.1 ASSISTÈNCIA A ENTITATS OFICIALS

El personal de l’Empresa instal·ladora haurà de preservar la bona imatge de
l’Ajuntament de Barcelona.

Els tècnics de l'Empresa instal·ladora hauran d’assistir, sense increment de cost, a les
visites que facin a les instal·lacions les Entitats d'Inspecció i Control autoritzades.

El personal disposarà dels vehicles i mitjans adients per a garantir la mobilitat i la
correcta execució de les tasques a realitzar (manteniment preventiu i correctiu dels
aparells elevadors).

6.2 ASSISTÈNCIA COMPLEMENTÀRIA
L’empresa adjudicatària haurà de disposar de personal tècnic qualificat per a realitzar
els serveis (acompanyaments i assistències, etc.) que pugui requerir el Departament
d’Espai Urbà d’acord a les necessitats del manteniment.

7 SERVEI DE CONTROL I TELECOMANDAMENT DE LES
INSTAL·LACIONS
L’Empresa instal·ladora haurà de fer el manteniment de les instal·lacions del
telecomandament associades a l’aparell elevador vetllant per el seu correcte
funcionament.
Les incidències detectades en aquest equips per l’empresa encarregada del centre de
control les comunicarà a l’Empresa instal·ladora seguint el protocol de coordinació de
l’annex 3.

9 ORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT
L’Empresa instal·ladora establirà un servei per atendre les trucades telefòniques, els
correus electrònics rebuts del Departament d’Espai Urbà o del l’empresa encarregada
del telecontrol per informar sobre incidències o avaries als equips en garantia. Aquest
servei d’atenció estarà operatiu durant les hores de servei de les instal·lacions, tots els
dies de l’any.
Les intervencions de manteniment preventiu es comunicaran prèviament (mínim 48
hores) per a que el Departament d’Espai Urbà en tingui coneixement i pugui exercir, si
així ho desitja, la capacitat d’incidir en les mateixes. Les intervencions de manteniment
correctiu que es puguin programar, hauran de ser anunciades també amb un termini de
48 hores.
Sota requeriment del Departament d’Espai Urbà, l’Empresa instal·ladora haurà de
programar i coordinar els manteniments preventius per poder verificar conjuntament
l’estat de les instal·lacions.
Tota intervenció es realitzarà complint amb els protocols adjunts als annexos del
present plec de condicions.
L’empresa contractista haurà de complir sempre la normativa vigent en matèria de
Prevenció de Riscos Laborals.
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10 QUALITAT SOL·LICITADA AL SERVEI DE MANTENIMENT

La disponibilitat revisada mínima sol·licitada és la següent:
- per cada equip d' escales mecàniques: 97,50%

La qualitat exigida del servei als equips en període de garantia es defineix pels
següents aspectes:

L’empresa mantenidora haurà d’incloure tots els factors als seus informes.

-

La disponibilitat individual que prestarà cadascuna de les instal·lacions en
consonància amb el temps que estigui en correcte funcionament en cadascuna
de les instal·lacions.

-

La prestació del servei relativa a l’atenció en les instal·lacions enfront les
situacions que mereixen un tractament prioritari motivades per una avaria.

-

El tractament d’aquelles incidències que no generen aturades en l’equip i que
determinen la sensibilitat del mantenidor alhora de mantenir les instal·lacions en
un perfecte estat de conservació.

-

El control de l’energia reactiva en el manteniment dels sistemes de compensació
del factor de potència.

10.1 Factor de disponibilitat
La disponibilitat de cada instal·lació, que s'anomenarà factor de disponibilitat (Fd), es
mesurarà en % mensualment i serà el quocient entre el temps base d’operació (to),
deduint el temps que la instal·lació hagi estat aturada (tm), i el temps base d’operació
(to).
݀ܨሺΨሻ ൌ 

ሺ ݐെ ݉ݐሻ ή ͳͲͲ
ݐ

En el cas d’una avaria, es comptabilitza des de el moment en que l'avaria és detectada
pel sistema de telecomandament fins que la incidència hagi estat resolta i l’element
torni a estar en funcionament.
En cas que l'avaria no hagués estat detectada pel sistema de telecomandament, es
comptabilitzarà des del moment que l'avaria ha estat detectada pels propis
mantenidors, usuaris de la instal·lació o el Departament d’Espai Urbà.
En el cas d’intervencions programades de manteniment correctiu d’una instal·lació en
funcionament o de manteniment preventiu, es comptabilitza des del moment en el qual
l’Empresa instal·ladora inicia els seus treballs, deixant fora de servei l’aparell elevador,
fins que aquest torna a estar en funcionament.
No es comptabilitzaran dins del temps de fora de servei les circumstàncies següents:
x

Temps fora de servei per causes externes al funcionament de les instal·lacions
(esmentades al punt 11 del present plec).

x

Neteges periòdiques que suposin una aturada de l'equip.

10.1.2 Factor disponibilitat i coeficient corrector del preu de la prestació

El temps base d’operació (to) és aquell en el que la instal·lació està en ordre
d'operació, coincideix amb l'horari de servei considerat en funcionament de 7h a 23h
diàriament per a tots els dies del mes.
Per deduir l'efecte de les aturades que són motivades per causes externes al
funcionament de les instal·lacions, el temps net en el que la instal·lació resti aturada
tm2 es calcularà deduint al temps total d'instal·lació aturada tm, el temps tc
corresponent a aquestes causes, que s'esposen en el present punt 11.
 ʹ݉ݐൌ  ݉ݐെ ܿݐ
Així, s'obtindrà un factor de disponibilitat revisat
ݎ݀ܨሺΨሻ ൌ 

10.1.1 Còmput del temps en el qual un element està fora de servei
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S’aplicarà d’acord amb el següent quadre:
Per les escales mecàniques (manteniment en període de garantia):
Factor de disponibilitat revisada
(Fdr) de l'equip

Coeficient corrector del preu
de la prestació (Kd) de l'equip

Fdr ≥ 97,5%
97% ≤ Fdr< 97,5%
95% ≤ Fdr<97%
90% ≤ Fdr< 95%
75% ≤ Fdr< 90%
50% ≤ Fdr< 75%
Fdr<50%

1,00
0,90
0,80
0,60
0,50
0,40
0,10
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10.1.3 Aplicació dels coeficients correctors sobre els treballs associats.

10.5 Auditoria mecànica de finalització de contracte

El coeficient corrector del preu s’aplicarà sobre la base de la certificació dels treballs
associats a cada equip en el mes en curs i s’obtindrà mes a mes.

El Ajuntament es reserva el dret de demanar una auditoria mecànica de manteniment
abans de la finalització del contracte de manteniment en període de garantia, per
avaluar el estat de manteniment del aparell. En cas de trobar deficiències imputables a
un manteniment deficient es avaluarà el cost de la reparació y serà sostret de la
facturació mensual de l’Empresa instal·ladora.

Les fórmules d'aplicació seran les següents:
Costos per equip:
-

11 PRESTACIONS PER AVARIES MOTIVADES PER CAUSES
EXTERNES
AL
FUNCIONAMENT
DE
LES
INSTAL·LACIONS

Manteniment del equip:
Cf =Cb · Kd
Cf : Cost final del manteniment del equip
Cb: Cost base del manteniment del equip
Kd: coeficient corrector del preu de la prestació pel manteniment

10.2 Temps resposta enfront les avaries
Es vol garantir un nivell de qualitat en la prestació del servei vinculat a l'atenció de les
situacions que mereixen un tractament prioritari motivades per l'afectació del correcte
funcionament de les instal·lacions. Per aquest motiu s'estableix, d'acord al servei "tot
risc", que l’Empresa instal·ladora disposarà d'un servei d'assistència tècnica i dels
operatius suficients durant tot l'horari de funcionament dels equips tots els dies de l'any.
Els avisos d’avaria i/o aturada de les instal·lacions rebuts des del centre de control que
no hagin pogut ser rearmats per aquests, generaran un comunicat d’avaria i s'atendran
presencialment en un termini màxim de dues hores per tècnics qualificats.
Es defineix el temps de resposta com el còmput de temps que passa des de la
notificació de l'avaria a l’Empresa instal·ladora fins l'accionament del mode de
manteniment per part del personal tècnic en la seva arribada a les instal·lacions.

10.3 Incidències que no generen aturades de l'equip
Durant el termini de garantia es poden produir incidències que no generen una avaria o
l’aturada en l'equip i, per tant, són innòcues al seu funcionament i no disminueixen la
disponibilitat de la instal·lació. Aquest tipus de defecte haurà de ser esmenat per
l’empresa instal·ladora.

10.4 Control d’energia reactiva

Durant el període de garantia es poden produir incidències motivades per causes
externes al funcionament habitual de les instal·lacions, en aquest cas l’empresa
instal·ladora haurà d’intervenir per esmenar els defectes o avaries derivats d’aquestes.
L’Empresa Contractista assumirà els costos d’aquestes intervencions (desperfectes
ocasionats, etc.) fins a un valor màxim de 3.000€ per a cadascuna de les
infraestructures durant els 12 mesos de garantia des del moment de la posada en
marxa de les escales mecàniques. L’Ajuntament de Barcelona, de manera subsidiària,
abonarà les despeses que sobrepassin d’aquestes partides al finalitzar el contracte de
manteniment en període de garantia.
Aquestes incidències s’hauran de comunicar a l’empresa encarregada del telecontrol i
al Departament d’Espai Urbà en el moment de la seva detecció, i s’haurà de
documentar amb fotografies i la informació necessària per justificar la causa de l’avaria.
En aquests casos, el cost d’execució de la intervenció es calcularà aplicant les bases
tarifàries i costos dels materials que es descriuen a l’Annex 9 Quadre de preus avaries
motivades per causes externes al funcionament de les instal·lacions, i en cas que no hi
aparegui, segons preus del Institut Tecnològic de Catalunya (ITEC) o altre base de
preus pública, que s'haurà de presentar al Responsable del Contracte, perquè es pugui
tramitar el seu pagament.
L’aplicació d’aquesta franquícia serà sobre els costos d’aquestes intervencions afectats
per la baixa de la oferta respecte els preus unitaris, el 13% en concepte de despeses
generals, el 6 % de benefici industrial i el 21% de IVA. En qualsevol cas, el contractista
haurà de comunicar al Responsable del Contracte i l’Equip Tècnic Responsable, les
intervencions degudes a causes externes a les tasques de manteniment habitual, i
presentar el cost d’execució de cada intervenció.
Es podran considerar causes externes al servei de manteniment:

L’Empresa instal·ladora es farà responsable del manteniment dels sistemes de
compensació del factor de potència , de forma que el seu valor no sigui inferior a 0.95 .
Qualsevol recàrrec que s’apliqui a la facturació del consum d’electricitat en concepte
d’energia reactiva li serà descomptat íntegrament de les certificacions dels serveis
prestats en el manteniment.
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-

Accions incíviques i vandàliques dels usuaris.
Intervenció de bombers o policia.
Robatoris o similar.
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-

Caiguda de la tensió total o parcial de subministrament, sobretensions, irrupció
de llamps.

Totes les causes externes s’hauran de justificar per part de l’Empresa Contractista. El
Responsable del Contracte de l’Ajuntament o l’Equip Tècnic Responsable dictaminaran
sobre l’acceptació de les justificacions aportades.
Quedaran excloses de les causes externes al servei de manteniment, i per tant,
quedaran incloses dins del sistema tot risc:
-

12 OBLIGACIONS MEDIOAMBIENTALS
Ecologia Urbana, té implantat un Sistema de Gestió d’acord amb les Normes UNEEN-ISO 14001, en el qual es consideren els aspectes ambientals de les activitats
pròpies executades directament o externalitzades mitjançant empreses contractades.
En la declaració pública de la seva Política Mediambiental, Hàbitat Urbà, es compromet
a que totes les activitats externes i internes acompliran acuradament les normatives
ambientals, a l’aplicació del principi de prevenció de la contaminació i a exigir que les
contractes de serveis incorporin millores en el seu comportament mediambiental.
1er.L’Empresa instal·ladora adoptarà amb caràcter general les mesures
preventives oportunes basades en
les bones pràctiques de gestió
mediambiental, especialment les relatives a:

x
x

4art. Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, l’Organització
pot procedir a la suspensió de l’obra i/o servei, i les pèrdues que es derivin seran
assumides per l’Empresa instal.ladora.
Per facilitar l’ unificació de criteris i continguts en el seguiment i control s’inclourà un
Pla de Control Ambiental segons estableix el PMA12 Redacció i vigilància del Pla de
Control Ambiental.

La irrupció de rosegadors.
Les sobretensions transitòries.
Les inundacions dels fossats.

x
x
x
x
x
x

3er.L’Empresa instal·ladora es compromet a subministrar informació immediata
a l’Organització sobre qualsevol incident que es produeix en el curs de l’obra o
treball encomanat.

evitar abocaments líquids no desitjats,
evitar emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls,
evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl,
evitar l’abandonament de qualsevol tipus de residu,
la correcta gestió dels residus definits com a perillosos.
l’emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i
mercaderies o productes perillosos,
disposar d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que
utilitza, així com els fulls de seguretat dels catalogats com a perillosos,
l’ús de contenidors i bidons adequats, tancats , senyalitzats i en bon
estat

2on.L’Empresa instal·ladora adoptarà les mesures oportunes per a l’estricte
compliment de la legislació mediambiental vigent ( comunitària, estatal,
autonòmica i local ) que siguin d’aplicació al treball realitzat.
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En aquest apartat es concreten les variables ambientals i les accions en matèria de
sostenibilitat que l’empresa adjudicatària ha de preveure i el procediment mitjançant el
qual Hàbitat Urbà, vetllarà perquè aquestes accions es mantinguin o millorin en el
decurs de la contracta de serveis i com aquestes variables s'han de mantenir o millorar
al llarg de la contracta de serveis. Així mateix es defineix la manera en que els licitadors
han de presentar la informació en matèria de sostenibilitat. (Veure PMA12/Redacció i
Vigilància del Pla de Control Ambiental)

12.1 Objectius i enfocament general
L’empresa adjudicatària ha de proposar sistemes que permetin reduir durant l’execució
del servei contractat i de tots els treballs relacionats amb el mateix la producció de
contaminants, minimitzar la contaminació acústica i odorífera i reduir els consums
d’aigua i energia de maquinària i instal·lacions mitjançant l’ús de les millors tecnologies
disponibles, eficients i netes. Per tant:
L’empresa adjudicatària haurà d'aportar la documentació que demostri la
idoneïtat dels sistemes proposats en relació a les variables i criteris ambientals.
De manera anual es realitzarà un control d'aquestes variables per comprovar
que es troben dins dels límits adoptats.
Les empreses contractistes, d’acord amb la legislació vigent, tindran la responsabilitat
ambiental de la contracta de serveis.

12.2 Variables ambientals
Les variables ambientals que cal que el licitador tingui en consideració en la seva oferta
seran les següents:
Gestió de Residus
Emissió Atmosfèriques
Impacte acústic
Consum de recursos naturals
D’acord amb la directiva 2000/14/CE, totes les màquines d’ús a l’aire lliure han
de dur el corresponent marcat acústic. En funció del tipus de màquina, el marcat
acústic pot no ser suficient.
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12.3 Gestió de residus
La gestió dels residus generats com a conseqüència de les tasques de gestió i
manteniment, serà a càrrec de l’empresa adjudicatària,
S’entén per residu qualsevol substància o objecte del qual el seu posseïdor es
desprengui o del qui tingui la intenció o obligació de desprendre’s Llei 22/2011, de 21
d’abril, de Residus i sòls contaminants.
Entre d'altres i derivats dels processos identificats pel manteniment d’escales
mecàniques es poden definir com principals residus els següents
x
x
x
x

Tota aquella prestació contractual o execució de treballs que a judici del Departament
d’Espai Urbà estiguin mal realitzats, hauran de ser substituïts o refets a càrrec de
l’Empresa instal·ladora
En el moment de la finalització del servei, es realitzarà una inspecció prèvia al canvi de
mantenidora per part d’una entitat d’inspecció i control autoritzada i es tornarà a
realitzar una valoració tècnica per part del Departament d’Espai Urbà.
Totes les instal·lacions hauran d’estar en perfectes condicions al moment de finalitzar
els treballs.La valoració de la substitució o reparació de tots aquells elements que no
quedin en perfectes condicions l’haurà d’assumir l’Empresa instal·ladora.

Generació de residus en forma de tubs fluorescents.
Generació de residus en forma d’embalatges.
Generació de residus en forma de draps bruts.
Generació de residus en forma d’olis.

Tots els residus seran gestionats per gestors autoritzats i el seu registre facilitat a la
direcció facultativa en funció del que s'especifica en el full de control operacional.

13 VALORACIÓ DELS TREBALLS
Mensualment, el Departament d’Espai Urbà elaborarà la relació valorada dels treballs
de manteniment executats i les dades de disponibilitat de cadascuna de les
infraestructures dins del període de garantia.
Aquestes serviran de base per poder elaborar les corresponents certificacions i
factures.

14 TERMINI DE LA CONTRACTA
El termini general de la prestació del servei és de 12 mesos per escales.
En cas de grans rehabilitacions amb singularitat, i en el cas d’actuacions on s’incloguin
diferents tipologies d’infraestructura, el període de la prestació del servei es podrà fixar
per un termini de 24 mesos si l’Ajuntament de Barcelona ho considera oportú.

15 FINALITZACIÓ DEL
INSTAL·LACIONS

SERVEI

I

RECEPCIÓ

DE

LES

Un mes abans de la finalització del contracte de manteniment en garantia el
Departament d’Espai Urbà farà una valoració dels elements afectats per les incidències
que s’hagin pogut produir i no s’hagin resolt.
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ANNEX_1 COMPROVACIONS I TASQUES MÍNIMES
REALITZAR DURANT EL MANTENIMENT PREVENTIU

A

Escales mecàniques

x
x
x

Mensualment:
Prèvies:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Prendre lectura del comptador d’energia elèctrica.
Verificar l’absència de sorolls de funcionament, moviments sobtats horitzontals,
cops i/o vibracions.
Comprovar estat general i ajust dels sòcols, “cubre-sòcols” i filets “cubre-juntes”.
Comprovar estat general i subjecció de proteccions de sistemes d’enllumenat de
balustrat/sòcol.
Verificar la sincronització de la velocitat dels passamans amb els esglaons.
Comprovar estat general de les proteccions de l’entorn (anti-tobogans,
deflectors, distàncies lliures, etc.)
Verificar el funcionament i estat general dels semàfors (si existeixen).
Comprovar l’existència i estat general dels “pictogrames” informatius o de
prohibició.
Verificar el funcionament dels dispositius de Stop d’emergència i dels llavines de
posada en marxa.
Verificar el funcionament de les barreres de llum intel·ligent (cèl·lules, lents i
comprovació ready).
Verificar el funcionament del sistema de “Redisponibilitat”, “Monitoring”, etc.
Comprovar estat general de les tapes dels fossats, alineació i anivellació amb els
cercs.
Obertura i abalisament dels fossats.

A l’àrea d’embarcament superior:
x
x

x
x

x

x
x

Comprovar estat general de portes, suports, manetes i panys de l’armari de
maniobra.
Comprovar l’existència i estat de l’etiqueta d’identificació de la empresa
mantenidora amb les seves dades de contacte i la placa de identificació de
l’equip.
Verificar el funcionament de la botonera d’inspecció i comandament,
commutador i polsador de Stop.
Verificar el funcionament de totes les proteccions elèctriques (seccionador de
tensió, interruptors magneto-tèrmics de protecció contra contactes directes i
interruptors diferencials contra contactes indirectes, etc.)
Verificar el funcionament dels dispositius de control de sobreintensitat i fallada o
canvi de fase.
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Inspeccionar estat del variador de freqüència.
Neteja del fossat, de la bancada, del grup tractor i del quadre de maniobra.
Aspirat o bufat en cas necessari. Comprovar l’absència d’oxidació a l’estructura,
humitats, filtracions d’aigua, etc.
Verificar el funcionament del dispositiu de control de sobre-velocitat.
Comprovar nivells d'oli (motor, reductor i fuites).
Verificar l’absència de vibracions, excés de temperatura, sorolls, folgances i
acoblament motor-reductor.
Verificar el funcionament del fre de servei i del auxiliar si existeix (obertura
manual, entreferro, etc.)
Comprovar el recorregut o la distància de frenat. Ajustar la tensió de les motlles
si fos necessari.
Comprovar estat general de la cadena de tracció (tensió, neteja, lubricació, etc.).
Comprovar el dispositiu de presència de la cadena de tracció.
Comprovar nivell d'oli de la bomba de lubricació automàtica i estat general del
filtre.
Verificar el funcionament de les motlles de recuperació de la placa mòbil de
pintes i el contacte elèctric.
Comprovar estat general de les pintes (alineació, centrat, pues trencades,
folgança amb les ranures dels esglaons, etc.)
Verificar el funcionament de totes les càmeres de videovigilància.
Verificar el funcionament del sistema d’informació acústica per a invidents.
Verificar el funcionament de tots el panells/pantalles LED d’informació als
usuaris.

A l’àrea d’embarcament inferior:
x
x

x
x

x
x
x
x

Comprovar estat general de la tapa del fossat.
Comprovar l’existència i estat de l’etiqueta d’identificació de la empresa
mantenidora amb les seves dades de contacte i la placa de identificació de
l’equip.
Verificar el funcionament de la botonera d’inspecció i comandament,
commutador i polsador de Stop.
Neteja del fossat, de la bancada, del grup tractor i del quadre de maniobra.
Aspirat o bufat en cas necessari. Comprovar l’absència d’oxidació a l’estructura,
humitats, filtracions d’aigua, desguàs no obstruït, etc.
Desmuntar dos esglaons (cada inspecció dos diferents). Comprovar estat
general (fissures, desgast en ranurat, frecs, etc.)
Comprovar estat general de l’estació de reenviament. Tensió, alliberament i
desgast i lubricació de tacs de recolzament.
Comprovar estat general de la cadena d’esglaons (tensió, neteja, lubricació, etc.)
Verificar el funcionament del contacte elèctric de trencament de la cadena
d’esglaons.
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x
x
x
x
x

Verificar el funcionament de les motlles de recuperació de la placa mòbil de
pintes i el contacte elèctric.
Comprovar estat general de les pintes (alineació, centrat, pues trencades,
folgança amb les ranures dels esglaons, etc.)
Verificar el funcionament de totes les càmeres de videovigilància.
Verificar el funcionament del sistema d’informació acústica per a invidents.
Verificar el funcionament de tots el panells/pantalles LED d’informació als
usuaris.

x
x
x
x
x

A la banda de graons:
x
x
x
x
x
x

Comprovar estat general, lubricació i folgances dels iniciadores d’esglaons.
Verificar el funcionament dels dispositius de seguretat d’enfonsament d’esglaons
(superior e inferior).
Inspeccionar folgança entre sòcols i arestes laterals d’esglaons.
Comprovar estat general de les guies de rodament (fixació, entroncaments,
neteja i lubricació).
Comprovar estat general de la cadena d’arrossegament de passamans (tensió,
lubricació, etc.)
Muntatge d’esglaons i reixeta protectora. Lubricar la cadena d’esglaons si fos
necessari.

Passamans i balustrada:
x
x
x

x

Verificar el funcionament de tots els elements que formen part de les
comunicacions amb la plataforma SCADA (PLC’s de comunicació, routers, etc.)
Pantalles d’informació al públic: se revisarà l’estat de la pantalla i en especial el
del seu filtre de protecció. Aquest filtre es canviarà en el termini que indiqui el
fabricant de les pantalles o en el seu defecte cada 5 anys com a màxim.
(Baixada de la Gloria, etc.)

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

Semestralment:
x
x
x

x

Anualment:

Inspeccionar estat general dels passamans (talls, fissures, esquerdes, lones
desenganxades, etc.)
Comprovar estat general de la conducció, guiat, tensió dels passamans i la
neteja de les guies.
Verificar el funcionament dels dispositius de seguretat d’entrada de passamans.

Altres:
x

x

Comprovar estat general de les rodes de l'eix d'accionament principal (dentat,
tacs amortidors, etc.)
Pintar de color groc reglamentari el fons de cada vora de l'esglaó si fos
necessari.
Comprovar estat general del guiat, trens compensadors, bandes
d’arrossegament i fletxes de passamans.
Comprovar estat general de l'eix d'accionament dels passamans (alineació,
rodaments, lubricació, etc.)
Comprovar estat general del sistema d'arrossegament dels passamans, (goma
del volant, centrat, etc.)
Comprovar estat general del sistema de tracció i pressió dels passamans (tren
rodets, corretja poli-v, etc.)
Extracció dels passamans, neteja i comprovació de rodets de corba i guies de
balustrada. Inspeccionar folgances i desgast de les corbes d’alumini dels
capçals.
Comprovar estat general dels carrils i contra-carrils, guies circulars, estació
tensora (alineació, rodaments, desgast, etc.)
Inspeccionar la tensió i mesures de compressió de la molla de l'estació tensora.
Comprovar i reajustar, si cal, l'orientació de les càmeres de videovigilància de
manera que les imatges que puguin captar siguin les que s'especifiquen en
aquest plec.

Comprovar estat general de les fixacions i cargols del conjunt motor-reductorbancada.
Comprovar estat general de l’eix d’accionament principal (anivellació, rodaments,
lubricació, etc.)
Inspeccionar folgances de les guies i cargols de recolzament de la estació
tensora.
Inspeccionar folgança superior entre rodets d’esglaons i corbes retenidores.
Comprovar estat general de la instal·lació elèctrica, del quadre de maniobra i
dels equips electrònics associats i re-estrènyer les seves connexions de força.
Verificar funcionament de totes les proteccions elèctriques de la escomesa i
comprovar estat general de la caixa de proteccions, armaris i tots els elements
que formen part del subministrament elèctric i re-estrènyer les connexions de
força.
Comprovar estat general de la neteja interior dels esglaons.
Comprovar estat general de las guies i les seves unions.

Comprovar estat general del fre (entreferro, desgast de guarnicions, etc.)
Comprovar estat general dels esglaons (eixos, rodets, etc.)
Comprovar estat general de les guies.

23 de 45

24 de 45

ANNEX_2
MODELS
PREVENTIUS

CHECKLIST

MANTENIMENTS

CHECKLIST MANTENIMENT ESCALES MECÀNIQUES

25 de 45

26 de 45

ANNEX_3: PROTOCOL DE COORDINACIÓ DE LES TASQUES
DE MANTENIMENT I LA GESTIÓ DEL TELECONTROL
DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA D’EQUIPS NOUS
OBJECTIU:
L’objectiu d’aquest documentés el de definir les funcions i responsabilitats que les empreses
mantenidores implicades en aquest protocol, així el de establir el procediment a seguir en la
gestió i coordinació entre les tasques de manteniment a realitzar i el telecontrol dels equips
nous durant el període de garantia.
Durant aquest primer període de servei, dues empreses han de vetllar per el bon funcionament
de l’equip (l’empresa instal·ladora i mantenidora de la infraestructura i els seus elements
associats, i l’empresa responsable del telecontrol com a adjudicatària de la resta de les
instal·lacions situades a l’espai públic).
FUNCIONS DE CADA MANTENIDOR:

Empresa mantenidora adjudicatària de la resta del parc pel Departament d’Espai Urbà, en
endavant “Empresa del telecontrol”
En segon lloc, l’empresa del telecontrol, tindrà la responsabilitat de gestionar el servei de
control i telecomandament a través de la plataforma SCADA i d’informació i comunicació als
usuaris a través de la plataforma IRIS. També tindrà la responsabilitat de mantenir actualitzat,
d’acord a les dades facilitades per l’empresa instal·ladora, els displays informatius de l’aparell.
Aquesta gestió es realitzarà des de el seu Centre de Control, on tindrà tota la informació de les
alarmes que es presentin i podrà visualitzar les càmeres de vídeo-vigilància.
TIPUS D’INCIDÈNCIES:
x

x

Empresa mantenidora per la nova instal·lació en garantia, en endavant “Empresa
instal·ladora”
En primer lloc, l’empresa instal·ladora s’encarregarà dels treballs de manteniment (tant
preventiu com correctiu), reparació i assistència en cas de rescat a l’equip en qüestió.
El servei de manteniment i assistència ha de garantir la màxima disponibilitat (96,5% en
ascensors inclinats i 97,5% en escales mecàniques i ascensors verticals) i un temps de resposta
a qualsevol incidència(període de temps des de que es detecta l’avaria fins que arriba el tècnic
a l’equip) màxim de 2 hores, tant en dies laborables com en caps de setmana i festius. Aquest
període es fixarà d’atenció es fixarà a partir del moment en que l’equip entri en mode
Manteniment i es detecti per la plataforma SCADA.
L’empresa instal·ladora també haurà de fer-se càrrec de resoldre aquelles incidències que no
generen aturades en l’equip i que, tot i ser innòcues al funcionament de la instal·lació, denoten
algun defecte a corregir.
L’objecte del contracte de manteniment inclourà la prestació d’un servei per mantenir
operatius, dins d’un sistema tot risc, tots els equips electromecànics propis de la instal·lació,
totes les instal·lacions auxiliars i elements vinculats al funcionament dels equips, tota la
il·luminació existent en els diferents equips i el seu entorn i elements auxiliars, tots els sistemes
de telecomandament i totes les infraestructures associades a la instal·lació.
L’empresa instal·ladora tindrà l’obligació de mantenir adequadament informada a l’empresa
encarregada del telecontrol de tots els terminis de resolució de les avaries i incidències
existents en la instal·lació. Tanmateix, tindrà l’obligació de col·locar els cartells necessaris per
informar als veïns de les incidències existents.
Tot això, segons les condicions que s’estableixen al Plec de Manteniment d’Aparells Elevadors
vigent.
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x

x

x

x

Avaria simple: Incidència que deixa l’equip fora de servei durant un temps inferior a la
durada del servei diari (7h a 23h). La reparació es realitza el mateix dia que es registre
l’avaria.
Avaria de llarga durada: Incidència que deixa l’equip fora de servei durant un temps
superior a una jornada (7h a 23h). La reparació s’inicia el dia que es registre l’avaria i per
motius tècnics o de diferent indole (complexitat, recanvis, condicions atmosfèriques o
altres) no es possible deixar l’equip en servei.
Avaria per vandalismes: Incidència que deixa l’equip fora de servei provocada per un mal
ús intencionat per part dels usuaris. Aquestes incidències poden derivar en averies de llarga
durada depenent dels components afectats.
Incidències innòcues a la disponibilitat: aquelles incidències o defectes que no afecten a la
disponibilitat de la instal·lació però que caldrà resoldre en el termini de temps més breu
possible.
Rescats: Incidència que deixa l’equip (ascensor vertical o inclinat) aturat durant un servei
amb usuaris al seu interior. Els rescats poden ser derivats d’una averia simple o de llarga
durada. Requereixen l’actuació ràpida per tal d’alliberar als usuaris atrapats i una reparació
de l’avaria a posteriori.
Incidències IRIS: Son les queixes dels ciutadans. Poden ser de diversa indole: per brutícia,
per grafits, referents al funcionament dels equips, poden fer referència a incidències que
han derivat en avaries o mal funcionament, excés de soroll, manca de disponibilitat (sense
avaries registrades), funcionament durant l’horari nocturn, etc..

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ PER A CADA MANTENIDOR:
CAS 1: AVARIA SIMPLE.
L’empresa del telecontrol:
1. Detectarà immediatament l’alarma a través de la plataforma SCADA de l’equip
afectat.
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2. Accedirà a l’informe de l’equip i recollirà tota la informació disponible de
càmeres de vídeo-vigilància i senyals.
3. Tot seguit gestionarà a través del SCADA l’obertura de l’Ordre de Treball i
enviarà per correu electrònic a l’empresa instal·ladora i a l’Assistència Tècnica
informant d’aquesta Ordre de Treball “Comunicació Acció Manteniment
Correctiu-Avís d’Avaria” on indicarà, les dades de l’equip (codi i descripció), hora
de entrada de l’avaria i informació de la mateixa obtinguda del SCADA.
4. Immediatament després, contactarà telefònicament amb l’instal·lador per
informar del succeït i verificar que ha rebut la Ordre de Treball (justificació de
recepció de l’avís).
L’Empresa instal·ladora:
5. Confirmarà per correu electrònic la recepció de l’Ordre de Treball generada.
6. Atendrà la incidència immediatament després de que conegui l’existència de
l’avaria, desplaçant un tècnic a l’equip. L’hora d’arribada pel còmput del temps
de resposta, es fixarà a partir del moment en que l’equip entri en mode
Manteniment i és detectat per la plataforma SCADA.
7. Realitzarà la reparació i les comprovacions adients per restablir immediatament
el servei.
8. Un cop finalitzats els treballs de reparació, ha de reenviar per correu electrònic a
l’empresa de Telecontrol i a l’Assistència Tècnica l’Ordre de Treball
“Comunicació Acció Manteniment Correctiu-Avís d’Avaria”, amb la descripció
del motiu de l’avaria, tots els treballs realitzats i les consideracions oportunes
perquè quedin registrades totes les incidències.

3. Tot seguit gestionarà a través del SCADA l’obertura de l’Ordre de Treball i
enviarà per correu electrònic a l’empresa instal·ladora i a l’Assistència Tècnica
informant d’aquesta Ordre de Treball “Comunicació Acció Manteniment
Correctiu-Avís d’Avaria” on indicarà, les dades de l’equip (codi i descripció), hora
de entrada de l’avaria i informació de la mateixa obtinguda del SCADA.
4. Immediatament després, contactarà telefònicament amb l’instal·lador per
informar del succeït i verificar que ha rebut la Ordre de Treball (justificació de
recepció de l’avís).
L’empresa instal·ladora:
5. Atendrà la incidència immediatament després de que conegui l’existència de
l’avaria, desplaçant un tècnic a l’equip. L’hora d’arribada pel còmput del temps
de resposta, es fixarà a partir del moment en que l’equip entri en mode
Manteniment i es detectat per la plataforma SCADA.
6. Realitzarà la reparació i les comprovacions adients per restablir immediatament
el servei. Si per les característiques de l’avaria no la pot resoldre al moment i no
fos possible restablir el servei en el transcurs de la jornada, tornarà
immediatament per correu electrònic a l’adjudicatari i a l’Assistència Tècnica
l’Ordre de Treball “Comunicació Acció Manteniment Correctiu-Avís d’Avaria”,
amb la descripció del motiu de l’avaria, les causes de la incidència, tots els
treballs realitzats, la solució adoptada i les consideracions oportunes perquè
quedin registrades totes les incidències, així com la data prevista de posada en
servei de l’equip.
7. És el responsable d’informar als usuaris de l’estat d’avanç de la reparació en tot
moment (dates fiables i actualitzades), mitjançant els cartells homologats.

L’empresa del telecontrol:
9. Quan rebi la confirmació de l’empresa instal·ladora de que ja s’ha resolt l’avaria
i l’equip està en funcionament, tancarà l’Ordre de Treball “Comunicació Acció
Manteniment Correctiu-Avís d’Avaria”, amb tota la informació aportada per
l’empresa instal·lador i ho registrarà a la plataforma SCADA.
10. L’hora de tancament d’avaria serà la corresponent al moment en que l’empresa
instal·ladora comunica a l’empresa del telecontrol la posada en marxa de
l’equip.
CAS 2: AVARIA DE LLARGA DURADA.
L’empresa del telecontrol:
1. Detectarà immediatament l’alarma a través de la plataforma SCADA de l’equip
afectat.
2. Accedirà a l’informe de l’equip i recollirà tota la informació disponible de
càmeres i senyals.
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L’empresa del telecontrol:
8. Rebrà la informació aportada per l’empresa instal·ladora i ho gestionarà com un
“Comunicat d’Avaria de Llarga Durada”.
9. Enviarà immediatament per correu electrònic a l’Assistència Tècnica, al CdO i a
totes les persones afectades dels districtes, el “Comunicat d’Avaria de Llarga
Durada” i s’assegurarà de que quedi registrat correctament ala plataforma
SCADA.
10. Té la responsabilitat de realitzar el seguiment de la incidència, contactant
diàriament amb l’empresa instal·ladora per que li reporti la informació de la
situació real de l’avaria. Si l’empresa instal·ladora considera necessari ampliar el
temps estimat inicialment de reparació, l’empresa del telecontrol haurà de
generar una pròrroga del ”Comunicat d’Avaria de Llarga Durada” indicant els
motius que l’empresa instal·ladora l’ha reportat i la nova data per a la posada en
servei. Cada vegada que sigui necessari prorrogar la data prevista de posada en
servei, ha d’enviar per correu electrònic el “Comunicat d’Avaria de Llarga
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Durada” a l’Assistència Tècnica, al CdO i a totes les persones afectades dels
districtes, amb la nova data prevista de posada en servei actualitzada i
s’assegurarà de que quedi registrat correctament a la plataforma SCADA.
L’empresa instal·ladora:
11. Un cop hagi resolt l’avaria, ho comunicarà immediatament a l’empresa del
telecontrol (amb la descripció del motiu de l’avaria, les causes de la incidència,
tots els treballs realitzats, la solució adoptada i les consideracions oportunes
perquè quedin registrades totes les incidències) i que l’equip esta de nou en
funcionament.

L’empresa del telecontrol:
4. Quan rebi la comunicació de l’existència d’una persona atrapada, obrirà una
Ordre de Treball “Comunicació Acció Manteniment Correctiu-Avís d’Avaria”
amb l’hora d’inici i indicant que el motiu es un rescat.
5. Un cop rebi la comunicació de que s’ha realitzat el rescat, ha de tancar l’Ordre de
Treball “Comunicació Acció Manteniment Correctiu-Avís d’Avaria” i registrar
tota la informació facilitada per l’instal·lador en el document “Informe Sobre
Rescat de Persones”, el qual es remetrà per correu electrònic immediatament a
l’Assistència Tècnicai al CdO.
II. Una segona via pot ser, avaria registrada a la plataforma SCADA, comunicació del PLC
amb el sistema de telecontrol.

L’empresa del telecontrol:
12. Quan rebi la confirmació de l’empresa instal·ladora de que ja s’ha resolt l’avaria
i l’equip està en funcionament, tancarà el “Comunicat d’Avaria de Llarga
Durada” indicant l’hora de posada en marxa i els treballs efectuats, de la mateixa
forma que en el “CAS 1: Avaria simple”.
13. Una vegada s’hagi tancat el “Comunicat d’Avaria de Llarga Durada”, ho enviarà
immediatament per correu electrònic a l’Assistència Tècnica, al CdO i a totes les
persones afectades dels districtes (segons llistat de contactes) i quedarà registrat
ala plataforma SCADA.
CAS 3 RESCAT (només en ascensors)
En els casos de rescat, l’avís de la incidència pot arribar per diferents vies.
I. Una via es a través del telealarma de l’interior de la cabina, comunicació entre usuaris i
Call Center (Centre de Control) de l’empresa instal·ladora.

L’empresa del telecontrol:
1. Detectarà l’alarma immediatament a través de la plataforma SCADA de l’equip
afectat.
2. Accedirà a l’informe de l’equip i recollirà tota la informació disponible de
càmeres de vídeo-vigilància i senyals.
3. Si es detecta una persona atrapada, ho posarà immediatament en coneixement
de l’empresa instal·ladora per informar del succeït.
4. Tot seguit obrirà i enviarà per correu electrònica l’empresa instal·ladora i a
l’Assistència Tècnica una Ordre de Treball “Comunicació Acció Manteniment
Correctiu-Avís d’Avaria” on indicarà, les dades de l’equip (codi i descripció), hora
de entrada de l’avaria, descripció de la mateixa i que es tracta d’un rescat.
5. Immediatament després, tornarà a contactar amb l’empresa instal·ladora per
verificar que ha rebut la Ordre de Treball (justificació de recepció de l’avís).
L’empresa instal·ladora:

L’empresa instal·ladora:
1. L’usuari atrapat, prem el botó d’emergència del telealarma de l’interior de
cabina per contactar amb el Call Center de l’empresa instal·ladora.
2. El Call Center registra la incidència, acudeix immediatament al rescat i ho
comunica a l’empresa del telecontrol.
3. Un cop realitzat el rescat, ho comunicarà a l’empresa del telecontrol i li
reportarà tota la informació referent a l’actuació, descripció del motiu de
l’avaria, les causes de la incidència, tots els treballs realitzats, la solució adoptada
i les consideracions oportunes perquè quedin registrades totes les incidències,
així com l’hora de restabliment del servei.
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6. Acudeix immediatament desplaçant un tècnic a l’equip a realitzar el rescat.
L’hora d’arribada pel còmput del temps de resposta, es fixarà a partir del
moment en que l’equip entri en mode Manteniment i es detectat per la
plataforma SCADA.
7. Determina el motiu de l’avaria i realitza la reparació i les comprovacions adients
per restablir immediatament el servei.
8. Un cop finalitzats els treballs de reparació, ha de tornar per correu electrònica
l’empresa del telecontrol i a l’Assistència Tècnica l’Ordre de Treball
“Comunicació Acció Manteniment Correctiu-Avís d’Avaria”, amb la descripció
del motiu del rescat, el nombre d’usuaris atrapats i el seu estat de salut i tots els
treballs realitzats i les consideracions oportunes perquè quedin registrades totes
les incidències.
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L’empresa del telecontrol:

d’Avaria” on indicarà, les dades de l’equip (codi i descripció), hora de entrada de
la queixa i descripció de la mateixa.
5. Immediatament després, contactarà amb l’empresa instal·ladora per informar
del succeït i verificar que ha rebut la Ordre de Treball (justificació de recepció de
l’avís).

9. Un cop rebi la comunicació de que s’ha realitzat el rescat, ha de tancar l’Ordre de
Treball “Comunicació Acció Manteniment Correctiu-Avís d’Avaria” i registrar
tota la informació facilitada per l’instal·lador en el document “Informe Sobre
Rescat de Persones”, el qual es remetrà per correu electrònic immediatament a
l’Assistència Tècnica i al CdO.

L’empresa instal·ladora:
6. Atendrà la incidència immediatament després de que conegui la seva existència,
desplaçant un tècnic a l’equip. L’hora d’arribada pel còmput del temps de
resposta, es fixarà a partir del moment en que l’equip entri en mode
Manteniment i es detectat per la plataforma SCADA.
7. Realitzarà la reparació i les comprovacions adients per corregir qualsevol
anomalia detectada a l’equip.
8. Un cop determinada la causa de la queixa i finalitzats els treballs de reparació, ha
de tornar per correu electrònic a l’adjudicatari i a l’Assistència Tècnica l’Ordre
de Treball “Comunicació Acció Manteniment Correctiu-Avís d’Avaria”, amb la
descripció del motiu de la queixa, tots els treballs realitzats i les consideracions
oportunes perquè quedin registrades totes les incidències.
9. Si per les característiques de l’anomalia que ha generat la queixa, no és possible
resoldre-la al moment ni durant el transcurs de la jornada, s’ha de tractar de la
mateixa forma que en el “CAS 2: Avaria de Llarga Durada”.

III. Tercera via, mitjançant la rebuda d’una queixa a través de la plataforma IRIS,
comunicació entre usuaris i Ajuntament a través del telèfon corporatiu d’incidències
900 226 226 ó del 010.
Aquest procediment no és pas l’habitual, ja que en aquest cas l’avís arriba abans al cos
de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona que a l’empresa instal·ladora, encarregat
de les actuacions a l’equip. En aquest cas, el rescat molt probablement sigui el cos de
Bombers de l’Ajuntament de Barcelona el que ho faci i el procediment
d’actuació/comunicació a aplicar seria un dels dos anteriors, depenent de la via per la
que es detecti el rescat.
CAS 4: QUEIXES DELS USUARIS “IRIS”.
La gestió del IRIS correspon a l’Assistència Tècnica i a l’empresa del telecontrol.

L’empresa del telecontrol:

Les incidències registrades a la plataforma IRIS, poden ser de dos tipus; incidències que
no comporten alarma per avaria però si un perjudici per al ciutadà (brutícia, excés de
soroll, mal funcionament, etc...) i en segon lloc, incidències que han generat avaria, i el
ciutadà posa la queixa quan l’avaria ja esta resolta o esta en procés de reparació.

11. Quan rebi la confirmació de l’empresa instal·ladora de que ja s’ha resolt
l’anomalia que ha produït la queixa i l’equip està en funcionament, tancarà
l’Ordre de Treball “Comunicació Acció Manteniment Correctiu-Avís d’Avaria”,
amb tota la informació aportada per l’instal·lador i ho registrarà a la plataforma
SCADA.
12. L’hora de tancament d’avaria serà la corresponent al moment en que l’empresa
instal·ladora comunica a l’empresa del telecontrol la resolució de l’anomalia i la
posada en marxa de l’equip.
10. Finalment donarà resposta a la queixa del ciutadà a través de la plataforma IRIS.

NOTA: (Les queixes per brutícia i grafits, es comunicaran telefònicament tan sols a
l’Assistència Tècnica el mes aviat possible pel primer que tingui coneixement d’aquesta
incidència).
I.

Incidències que no generen alarma d’avaria:
L’empresa del telecontrol:

II.

1. Rep via IRIS una queixa del ciutadà on es descriu el motiu de la mateixa.
2. Accedirà a l’informe de l’equip i recollirà tota la informació disponible de
càmeres de vídeo-vigilància i senyals.
3. Comprova que l’equip correspon a un equip en període de garantia del seu parc.
4. Tot seguit obrirà i enviarà per correu electrònica l’instal·lador i a l’Assistència
Tècnica una Ordre de Treball “Comunicació Acció Manteniment Correctiu-Avís
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Incidències que generen avaria:
En aquests casos les queixes, són posteriors a la generació de l’alarma que produeix
l’avaria, el que implica que ja s’ha hagut de realitzar alguna actuació o que esta en
procés de reparació. En aquests casos l’empresa del telecontrol, ja ha de disposar de la
informació facilitada per l’empresa instal·ladora per tal de donar resposta a la queixa
del ciutadà a través de la plataforma IRIS.

34 de 45

L’empresa del telecontrol:
1. Gestionarà la queixa amb la informació aportada per l’empresa instal·ladora en
l’Ordre de Treball “Comunicació Acció Manteniment Correctiu-Avís d’Avaria”.
En el cas que, pel motiu que sigui, l’avaria no hagi sigut detectada pel SCADA. S’actuarà
d’acord a l’exposat en el CAS 1.

ANNEX_4:
CORRECTIU

FITXA

COMUNICACIÓ

MANTENIMENT

COMUNICACIÓ ACCIÓ MANTENIMENT CORRECTIU

IDENTIFACIÓ INSTAL·LACIÓ ATURADA:
Parte:

Codi:

Tipus:

Equip:

DIA:
HORA:

INFORMACIÓ INTERVENCIÓ REALITZADA:
Arribada del tècnic:

Dia:

Hora:

Instal·lació operativa:

Dia:

Hora:

Vandalisme:
Tipus averia:

Descripció averia:

Descripció dels treballs realitzats:

Equip aturat durant l’averia:
Comentaris:

CONTACTE EMPRESA MANTENIDORA
Empresa: A rellenar por el mantenedor
Responsable:
Adreça:
Telefon:
Fax:
Email:
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ANNEX_5: FITXA COMUNICAT AVERIA LLARGA DURADA
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ANNEX_6: CARTEL COMUNICACIÓ ALS USUARIS
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ANNEX_7 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR DURANT LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI
x

x

La empresa mantenidora presentarà mensualment a final de cada mes:
-

El checklist de manteniment preventiu, d’acord als models de l’annex 2,
signat pel tècnic, i incloent les operacions que se li hagin realitzat als
respectius punts.

-

Els certificats d’haver fet servir sempre recanvis originals

Les actes d’inspeccions realitzades, segons marca la normativa vigent i aquest
plec, amb les OCAs (pels aparells elevadors i les instal·lacions de baixa tensió)

x

La comunicació d’accions de manteniment correctiu tant en el moment
d’obertura com de tancament, d’acord al models de l’annex 4 i 5 i segons els
criteris establerts en el protocol de coordinació de l’annex 3.

x

En els casos de mal funcionament reiterat d’un aparell elevador, el Departament
d’Espai Urbà de l’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de reclamar un
informe tècnic indicant les causes d’aquest mal funcionament amb una proposta
de solució de la deficiència que ho provoca.

ANNEX_8 PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS
Aquest protocol té com a objectiu definir els passos a seguir davant d’un incident on un
ciutadà resulti accidentat a les nostres instal·lacions.
Un cop es té coneixement que s’ha produït aquesta mena d’incident, ja sigui detectat
per les nostres càmeres, per avís d’un ciutadà o degut a una queixa (IRIS, trucada
telefònica, correu, etc...), dividim les dues situacions possibles i definim el corresponent
procediment d’actuació per a cadascuna d’elles:
CONEIXEMENT DE L’ACCIDENT AMB LES PERSONES ACCIDENTADES EN LES
INSTAL·LACIONS
Considerem englobats dins d’aquest apartat els casos on es té coneixement de
l’accident immediatament amb la persona accidentada a les nostres
instal·lacions.
En aquest casos el mètode d’actuació serà el següent:
1. El mantenidor aturarà l’equip remotament, donarà avís immediat als serveis
d’emergència (si fos necessari), enviarà als seus tècnics a inspeccionar la
instal·lació i comunicarà l’incident tant a la Direcció Facultativa via mail, com a la
Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya.
2. Un cop els tècnics arriben a la instal·lació s’avisarà als usuaris aplicant la mateixa
metodologia usada als treballs de manteniments (es a dir posant fora de servei la
instal·lació, tancant els accessos e informant a l’usuari ).
3. En cas de que la instal·lació necessiti neteja (sang, vòmits,etc...) es comunicarà a
la DF aquest fet i en cas de que no sigui possible contactar amb aquesta, el
mantenidor s’encarregarà de fer aquesta trucada a l’ empresa adjudicatària de la
neteja de l’ Ajuntament.
4. Abans de qualsevol actuació correctiva, s’ha de realitzar una Inspecció Tècnica
per part d’alguna de les Entitats d’Inspecció i Control autoritzades per la Generalitat
de Catalunya i el mantenidor ha de redactar un informe tècnic complert, recopilant
tota la informació necessària (amb material fotogràfic per reflectir la situació) de
l’estat de la instal·lació abans i després de les accions correctives que s’hagin
realitzat.
5. Pel que respecta a les accions correctives i donat el cas de no tenir resposta per
part de la DF, el mantenidor iniciarà les accions correctives que consideri oportunes
per a restablir el més aviat possible el servei normal de la instal·lació.
6. Un cop resolt l’incident, el mantenidor enviarà un part d’aquesta incidència per
informar als principals agents (gerent de districte, CDO, DF) i realitzarà un informe
complert, explicant tant la part tècnica com la successió dels esdeveniments que
serà enviat a la DF en un termini màxim de 48 hores.
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CONEIXEMENT POSTERIOR DE L’ACCIDENT
APARELLS ELEVADORS
INFORME D'ACCIDENT

Considerem englobats dins d’aquest apartat els casos on es té coneixement de
l’accident(IRIS, trucada telefònica, correu, etc...) i la persona accidentada no està
a les nostres instal·lacions.

INSTAL·LACIÓ
CODI
DESCRIPCIÓ
EMPRESA MANTENIDORA

En aquest casos el mètode d’actuació serà el següent:
1. El mantenidor és el responsable de recopilar tota la informació possible (dades i
estat de salut de la persona o persones accidentades, hora del succés, etc...),
enviarà als seus tècnics a inspeccionar la instal·lació i comunicarà l’incident tant a
la Direcció Facultativa via correu electrònic, com a la Subdirecció General de
Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya.

ACCIDENT
DATA ACCIDENT
HORA ACCIDENT
DATA COMUNICACIÓ MANTENIDOR
HORA COMUNICACIÓ MANTENIDOR

2. Un cop els tècnics arriben a la instal·lació s’avisarà als usuaris aplicant la mateixa
metodologia usada als treballs de manteniments (es a dir posant fora de servei la
instal·lació, tancant els accessos e informant a l’usuari ).

Nº PERSONES AFECTADES
DESCRIPCIÓ DE L'ACCIDENT

3. En cas de que la instal·lació necessiti neteja (sang, vòmits,etc...) es comunicarà a
la DF aquest fet i en cas de que no sigui possible contactar amb aquesta, el
mantenidor s’encarregarà de fer aquesta trucada a l’ empresa adjudicatària de la
neteja de l’ Ajuntament.

PRESENCIA DE EMERGÈNCIES

NO

ACTUACIÓ MANTENIDOR
DATA ARRIBADA
HORA ARRIBADA

4. Abans de qualsevol actuació correctiva, s’ha de realitzar una Inspecció Tècnica
per part d’alguna de les Entitats d’Inspecció i Control autoritzades per la Generalitat
de Catalunya i el mantenidor ha de redactar un informe tècnic complert, recopilant
tota la informació necessària (amb material fotogràfic per reflectir la situació) de
l’estat de la instal·lació abans i després de les accions correctives que s’hagin
realitzat.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

5. Pel que respecta a les accions correctives i donat el cas de no tenir resposta per
part de la DF, el mantenidor iniciarà les accions correctives que consideri oportunes
per a restablir el més aviat possible el servei normal de la instal·lació.
6. Un cop resolt l’incident, el mantenidor enviarà un comunicat d’aquesta incidència
d’acord a l’adjunt en aquest annex per informar als principals agents (gerent de
districte, CDO, DF) i realitzarà un informe complert, explicant tant la part tècnica
com la successió dels esdeveniments que serà enviat a la DF en un termini màxim
de 48 hores.

SI

DATA SORTIDA
HORA SORTIDA
DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT DE L'EQUIP

TÈNIC RESPONSABLE:

Per necessitat i/o evolució del servei objecte del present plec, aquest protocol podrà ser
actualitzat pel Departament d’Espai Urbà durant el desenvolupament del contracte.
DATA:
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ANNEX_9 - QUADRE DE PREUS AVARIES MOTIVADES PER
CAUSES EXTERNES AL FUNCIONAMENT DE LES
INSTAL·LACIONS

PU.E.07

ut

DESGLOSAMENT
Tipologia
partida
Amidament

Preu
Unitari
(P.E.M.)

PU.E.08

ut

Hora de mantenidor electromecànic d’ascensors o escales mecàniques en dia no festiu

MA D'OBRA

42,00 €

PU.E.09

ut

Placa de pintes d'escala mecànica KONE

ut

Hora de mantenidor electromecànic d’ ascensors o escales mecàniques en dia festiu

MA D'OBRA

52,50 €

PU.E.10

ut

Placa de pintes d'escala mecànica TKE

ut

Hora de Tècnic electricista en jornada normal

MA D'OBRA

27,90 €

ut

Hora de Tècnic electricista en dia festiu

MA D'OBRA

44,65 €

PU.E.11

ut

Placa de pintes d'escala mecànica Schindler

PU.E.12

ut

Armari elèctric 15 CV+

PU.E.13

ut

Subministrament entrada passamans antivandàlic d'acer model TUGELA

PU.E.14

ut

Subministrament entrada passamans TNE2022 AVANTE

PU.E.15

ut

Subministrament micro entrada passamans.

PU.E.16

ut

PU.E.17

ud

PU.E.18

ud

Subministre raspall entrada passmans

PU.E.19

ut

Entrada passamans modelo FT

PU.E.20

ut

Cartell de vídeo vigilància

PU.E.21

ut

Cartell homologat del ajuntament de Barcelona d'ascensors, amb nom i codi de la
instal·lació

PU.E.22

ut

Cartell del ajuntament de ascensors sense codi

PU.E.23

ut

Cartell homologat del ajuntament de Barcelona d'escales mecàniques, amb nom i codi de
la instal·lació

PU.E.24

ut

Cartell del ajuntament d'escales mecàniques sense codi

PU.E.25

ut

Tapa de fotocèl·lules tipus macrolon corba

PU.E.26

ut

Tapa de fotocèl·lules tipus macrolon recte

Codi

UT

PU.O.01

ut

PU.O.02
PU.O.03
PU.O.04

Descripció Partida-Preus Unitaris

Mà d’obra

Escales Mecàniques

PU.E.01

PU.E.02

PU.E.03

PU.E.04

PU.E.05

PU.E.06

Barrera de vidre rectangularSubministrament i instal·lació de barrera de vidre rectangular
antiescalada, de qualsevol model, incloent desmuntatge i retirada del existent amb la
gestió de residu generat, transports, sanejament de la zona de col·locació e instal·lació del
nou deflector, accessoris, materials auxiliars, eines, mà d’obra, i la part proporcional dels
equips i mesures necessàries en matèria de prevenció de riscos laborals. Amb certificat de
compliment de normativa vigent i documentació d’homologació corresponent. Quedarà
totalment instal·lat, provat i funcionant.
Semàfor Escala Mecànica.Subministrament i instal·lació de semàfor d’escala mecànica, de
qualsevol model, incloent desmuntatge i retirada del existent amb la gestió de residu
generat, transports, sanejament de la zona de col·locació e instal·lació del nou equip,
accessoris, materials auxiliars, eines, mà d’obra, i la part proporcional dels equips i mesures
necessàries en matèria de prevenció de riscos laborals. Amb certificat de compliment de
normativa vigent i documentació d’homologació corresponent. Quedarà totalment
instal·lat, provat i funcionant.

ml

ut

ut

ml

ut

ut

Substitució de passamans escala. Subministrament i instal·lació de passamans d’escala, de
qualsevol model, incloent desmuntatge i retirada del existent amb la gestió de residu
generat, transports, sanejament de la zona de col·locació e instal·lació del nou equip,
accessoris, materials auxiliars, eines, mà d’obra, i la part proporcional dels equips i mesures
necessàries en matèria de prevenció de riscos laborals. Amb certificat de compliment de
normativa vigent i documentació d’homologació corresponent. Quedarà totalment
instal·lat, provat i funcionant.
Substitució vidre rectangular balustrada escala mecànica.Subministrament i instal·lació de
vidre rectangular balustrada escala mecànica, de qualsevol model, incloent peça
provisional de policarbonat, desmuntatge i retirada del existent amb la gestió de residu
generat, transports, sanejament de la zona de col·locació e instal·lació del nou vidre,
accessoris, materials auxiliars, eines, mà d’obra, i la part proporcional dels equips i mesures
necessàries en matèria de prevenció de riscos laborals. Amb certificat de compliment de
normativa vigent i documentació d’homologació corresponent. Quedarà totalment
instal·lat, provat i funcionant.
Substitució vidre curvat balustrada escala mecànica. Subministrament i instal·lació de
vidre curvat balustrada escala mecànica, de qualsevol model, incloent peça provisional de
policarbonat, desmuntatge i retirada del existent amb la gestió de residu generat,
transports, sanejament de la zona de col·locació e instal·lació del nou vidre, accessoris,
materials auxiliars, eines, mà d’obra, i la part proporcional dels equips i mesures
necessàries en matèria de prevenció de riscos laborals. Amb certificat de compliment de
normativa vigent i documentació d’homologació corresponent. Quedarà totalment
instal·lat, provat i funcionant.
Raspall deflector de sòcol.Subministrament i instal·lació de raspall deflector de sòcol de
escala mecànica, de qualsevol model, incloent desmuntatge i retirada del existent amb la
gestió de residu generat, transports, sanejament de la zona de col·locació e instal·lació del
nou raspall, accessoris, materials auxiliars, eines, mà d’obra, i la part proporcional dels
equips i mesures necessàries en matèria de prevenció de riscos laborals. Amb certificat de
compliment de normativa vigent i documentació d’homologació corresponent. Quedarà
totalment instal·lat, provat i funcionant.
Deflector Triangular Antiescalada.Subministrament i instal·lació de deflector triangular
antiescalada, de qualsevol model, incloent desmuntatge i retirada del existent amb la
gestió de residu generat, transports, sanejament de la zona de col·locació e instal·lació del
nou deflector, accessoris, materials auxiliars, eines, mà d’obra, i la part proporcional dels
equips i mesures necessàries en matèria de prevenció de riscos laborals. Amb certificat de
compliment de normativa vigent i documentació d’homologació corresponent. Quedarà
totalment instal·lat, provat i funcionant.
Subministrament de peça antitobogan de metacrilat triangular.Subministrament i
instal·lació de deflector antiescalada, de qualsevol model, incloent desmuntatge i retirada
del existent amb la gestió de residu generat, transports, sanejament de la zona de
col·locació e instal·lació del nou deflector, accessoris, materials auxiliars, eines, mà d’obra, i
la part proporcional dels equips i mesures necessàries en matèria de prevenció de riscos
laborals. Amb certificat de compliment de normativa vigent i documentació d’homologació
corresponent. Quedarà totalment instal·lat, provat i funcionan

RECANVIS I
SUBSTITUCIÓ

RECANVIS I
SUBSTITUCIÓ

RECANVIS I
SUBSTITUCIÓ

INSTAL·LACIÓ
COMPLERTA

37,28 €

1.180,37 €

2.954,00 €

Subministrament sistema central de fotocèl·lula o mestre per qualsevol model d'escala.
Inclou el cablejat.
Subministramen de tapa per fossat d'ecala mecànica, de cualsevol dimensió amb
rugositat R11.

68,00 €

RECANVIS
MATERIALS

131,00 €

RECANVIS
MATERIALS

459,00 €

RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS

153,00 €
33,00 €
206,80 €
1.282,06 €
166,00 €
285,50 €
87,00 €
2.184,00 €
1.641,82 €
110,00 €
265,68 €
6,20 €
23,22 €
6,50 €
23,22 €
6,50 €
125,17 €
113,71 €

Serveis auxiliars
INSTAL·LACIÓ
COMPLERTA

RECANVIS
MATERIALS
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298,00 €

PU.SA.01

1 dia

Lloguer de andami per treballs a 3m d'alçada segons normativa de seguretat.

SERVEI

394,76 €

PU.SA.02

1 dia

Lloguer de plataforma elevadora telescòpica fins 15m d'alçada

SERVEI

648,00 €

PU.SA.03

hora

Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària

SERVEI

71,24 €

PU.SA.04

hora

Camió grua per instal-lació de vidre a edicles fins a 19 m d'alçària

SERVEI

75,00 €

SERVEI

71,04 €

SERVEI

1.136,00 €

PU.SA.05

m2

PU.SA.06

ut

192,54 €

Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicació posterior de 2
capes d'imprimació anticorrosiva.
Subministrament i instal·lació per un bàcul d'acer galvanitza de secció circular no inferior
a 4 m d'altura, amb placa i perns d'ancoratge amb tac quimic.
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PU.SA.07

PU.SA.08

PU.SA.09

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manualsL'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
- 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

SERVEI

8,52 €

m2

Reconstruccio i preparació de la superfície d'assentemante per la col.locació de quasevol
tipus de paviment .L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de paviment
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada

SERVEI

39,86 €

Ut

Actuació de desratització puntual i de reforç
Actuació complementària al servei periòdic de control de plagues, en escales mecàniques i
ascensors, per al control dels múrids de l’interior e fossats i armaris en aquelles
infraestructures en les que cal reforçar el nombre d’actuacions per controlar la población
d’aquests

SERVEI

142,80 €

Telecontrol
PU.TL.01

ud

Localitzador acústic HITEC2000 adaptat per a ascensor i escales (Dispositiu ONCE)

PU.TL.02

ud

PU.TL.03

ud

PU.TL.04

ud

PU.TL.05

ud

PU.TL.06

ud

PU.TL.07

ud

PU.TL.08

ud

PU.TL.09

ud

PU.TL.10

ud

Subministrament e instal·lació de injector POE per càmera de video viguilància.

PU.TL.11

ud

Subministrament, instal·lació i integració en sistema de Telecontrol SCADA de PLC de
comunicacions.

Subministrament , instal.lació i configuració de càmera video viguilància IP dia-nit
compacta d'exteriors (IP66) amb connexió ethernet, inclou font d'alimentació.
Subministrament , instal.lació i configuració de càmera video viguilància IP Pin-Hole per
interior de cabina (IP66) amb connexió ethernet i font d'alimentació.
Subministrament de switch Ethernet 5 ports no administrats. Industrial 100Mbps (-30ºC i
75ºC).
Subministrament de switch Ethernet 8 ports no administrats. Industrial 100Mbps (-30ºC i
75ºC).
Subministrament de switch Ethernet 16 ports no administrats. Industrial 100Mbps (-30ºC
i 75ºC).
Subministrament i instal.lació d' analitzador de xarxa elèctrica trifàsica amb neutre,
sortida ethernet . Per mesura de potencies activa, aparent , reactiva, intensitats,
tensions, energía i cosfi. Inclou els transformador exterior de corrent per connexió a
l'analitzador i la configuració per la visulització al programa SCADA.
Subministrament i instal.lació de SAI 600-800 VA on line per alimentació d'equips de
telecomunicacions.
Subminsitrament i instla.lació de carcasa antivandálica en alumini per càmera tipo bullet
de dimensions 390x142x115mm, inclós tot el petit material.

RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS
RECANVIS
MATERIALS

175,00 €
826,52 €
985,07 €
49,98 €
79,98 €
129,98 €

1.767,90 €

229,78 €
220,37 €

RECANVIS
MATERIALS

52,97

INSTAL·LACIÓ
COMPLERTA

1.074,74 €
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
AVINGUDA RASOS DE PEGUERA-MERCAT, BARRI CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
AVINGUDA RASOS DE PEGUERA-MERCAT, BARRI CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS

Pàg.:

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

1

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI
1 PL10-M101

UA
u

DESCRIPCIÓ
Subministrament, instal·lació i
muntatge
complert
d'escala
mecànica reversible d'exterior,
reforçada
i
preparades
per
ambient marí, de 7 a 8 metres
de desnivell, amb graons 100 cm
d'amplada i 400 mm de fondària,
velocitat de desplaçament de
0,5 m/s, velocitat de transició
de 0,2 m/s, velocitat d'espera
de 0 m/s i capacitat per a 6000
persones/hora. Equip elèctric
d'alimentació trifàsica 400/230
V,
amb
neutre,
f=50H.
Amb
balustrada de vidre temperat
opac
de
10mm
de
gruix,
geometria
segons
plànols
de
detall,
amb
redefinició
geomètrica
de
l'escala,
si
s'escau,
en
base
a
condicionants preexistents un
cop desmuntada l'escala prèvia.
Inclou
passamans
negres
termoplàstics,
entrada
de
passamans
d'acer
inoxidable,
raspalls entre sòcol de les
escales i graons, xapa interior
de
fossat
inclinada
per
a
facilitar el desguàs, safates
de recull-escombraries sota la
placa de pintes, canalons de
protecció de cadenes de graons
d'acer galvanitzat, perfil sota
passamans, perfil de sòcol, i
cobriment
de
sòcol
d'acer
inoxidable AISI 316 de 2 mm de
gruix,
recobriment
de
l'estructura
interior
i
exterior
de
l'escala
amb
pintura epoxi amb tractament
anticorrosiu,
rodaments
estancs,
acabat
d'esglaons,
tapes de fossat amb frontisses
i
pissaderes
R11;
detecció
d'usuaris mitjançant radar o
fotocèl·lules
en
cas
de
distància inferior a 5 metres
respecte
altre
escala
o
distància
inferior
a
1,50
metres
respecte
ubicació
de
tòtem de reversibilitat. Fre
auxiliar
per
a
qualsevol
desnivell, sensor de detecció
de nivell d'aigua en fossat
inferior,
microcontactes
en
sòcols
en els embarcaments,
seguretat
d'elevació
d'esglaons,
seguretat
de
trencament de cadena principal,
trinquet
mecànic
en
eix
principal,
sensor
de nivell
d'oli
en
el
reductor,
cablejats, connexions, proves,
tot segons normativa EN-115.
Amb
neteja,
preparació
i
condicionament
previ
de
l'estructura
de
suport
preexistent,
suport
de grua

Pàg.:

2

Màscara: * (Ordenació per import)
PREU
155.422,41

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

NUM. CODI

UA

2,000 310.844,82 55,27 55,27

EUR

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

autopropulsada de gran tonatge
per al muntatge i la totalitat
dels
mitjans
auxiliars
necessaris, i segellat de les
unions
entre
escala
i
estructura existent. Tot segons
condicions establertes en el
Plec de Prescripcions Tècniques
d'Escales
Mecàniques
de
l'Ajuntament
de
Barcelona
(document vigent en el moment
de signatura del contracte).
2 P21D8-R005

u

Desmuntatge
complert,
per a
postertior
substitució,
d'escala
mecànica
d'amplària
dels graons de fins a 1200 mm,
desnivell de 7 a 9 metres, amb
mitjans manuals i mecànics, amb
suport de grua autoportant de
gran
tonatge,
segregació
de
residus
segons
tipologia,
càrrega
manual
de l'element
sobre
camió
o
contenidor,
transport a magatzem municipal
o
abocador,
inclòs
cànon
d'abocament
dels
materials
excedents
no
aprofitables.
Incloent
treballs
complementaris
d'adequació
i
neteja associats a estructura
de suport existent.

20.214,18

2,000

40.428,36

7,19 62,46

3 PP7E-XX00

u

Subministrament, instal·lació i
muntatge
de
display
per
a
embarcament,
programable
i
integrat amb el sistema de
telecomandament,
format
per
banderola led antivandàlica amb
làmina
antigrafiti
i
estanqueïtat
IP65,
fixat
mecànicament
a
columna,
incloent
la
totalitat
de
cablejats
necessaris
entre
l'element
i
l'armari
de
maniobra. Tot segons condicions
establertes
en
el
Plec
de
Prescripcions
Tècniques
d'Escales
Mecàniques
de
l'Ajuntament
de
Barcelona
(document vigent en el moment
de signatura del contracte).

7.651,75

4,000

30.607,00

5,44 67,90

4 XPA0-REP1

pa

Partida alçada a justificar per
a la realització d'actuacions
associades a sol·licitud dels
responsables
d'espai
públic
durant la fase d'obra.

28.000,00

1,000

28.000,00

4,98 72,88

EUR
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Pàg.:

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

3

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI
5 PL10-MAN1

6 PG06-XX00

7 XPA0-SS01

UA
mes

u

pa

DESCRIPCIÓ

PREU
1.034,76

Aparellatge
interior
per
a
armari
de maniobra
d'escala
mecànica, incloent PLCs tant de
la
escala
com
del
telecomandament, el variador,
el
filtre
elèctric,
l'analitzador
de
xarxa
elèctrica trifàsica amb neutre
i tots els relés, contactors i
proteccions necessaris per al
bon funcionament de l'equip,
amb
indicació
amb
LED
i
serigrafiat del nom del senyal
al
qual
correspon
de
comunicació,
equips
i
proteccions,
analitzador
de
xarxa elèctrica, variador de
freqüència,
filtre
elèctric,
borns
de
connexió
pels
diferents
circuits,
petit
material
auxiliar
per
a
assegurar
ordre
interior
de
l'armari, endoll a 230V de
transformador-separador
en
quadre de maniobra i 4 bases
d'endolls
al
quadre
de
telecomunicacions,
SAI
600VA/360W,
integració
d'analitzador
de xarxa,
amb
integració amb sistema SCADA de
l'Ajuntament
de
Barcelona.
Incloent
la
totalitat
de
cablejats elèctrics associats
per a connexionat entre quadre
d'escomesa i armari i entre
armari de maniobra i escala i
cablejats
de
comunicació
necessaris entre router IMI /
mòdul 4G / fins armari de
maniobra. Tot segons condicions
establertes
en
el
Plec
de
Prescripcions
Tècniques
d'Escales
Mecàniques
de
l'Ajuntament
de
Barcelona
(document vigent en el moment
de signatura del contracte).

7.609,16

alçada
per a la

4

Màscara: * (Ordenació per import)

Manteniment
preventiu
i
correctiu,
amb
sistema
tot
risc, d'escala mecànica de fins
a
10
metres
de
desnivell,
incloent
escala,
quadre
i
elements,
segons
especificacions
del Plec
de
Prescripcions
Tècniques
d'Escales
Mecàniques
de
l'Ajuntament
de Barcelona
i
Plec de Prescripcions Tècniques
pel Manteniment de les Escales
Mecàniques situades a l'espai
públic durant el període de
garantia.

Partida
íntegre
salut.

Pàg.:

d'abonament
segureta i

11.655,59

AMIDAMENT
24,000

2,000

1,000

IMPORT
24.834,24

15.218,32

11.655,59

% %ACUM
4,42 77,29

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

8 P44D-XX00

m2

Planxa
d'acer
S275JR
segons
UNE-EN 10025-2, de 8 mm de
gruix,
retallada
segons
dimensions
específiques
requerides en obra i soldada a
estructura
preexistent,
incloent la neteja i preparació
prèvia de la zona a soldar i
col·locació
d'elements
de
reforç estructural posteriors.

350,32

30,750

10.772,34

1,92 83,98

9 PP30-XX01

u

Subministrament, instal·lació i
muntatge de tòtem superior amb
mòdul acústic i semafòric, amb
mòdul
de
reversibilitat
incorporat,
amb
estructura
d'acer inoxidable AISI 316 de
1450x120x120,
fixat
mecànicament al terra, incloent
la
totalitat
de
cablejats
necessaris entre l'element i
l'armari
de
maniobra.
Tot
segons condicions establertes
en el Plec de Prescripcions
Tècniques d'Escales Mecàniques
de l'Ajuntament de Barcelona
(document vigent en el moment
de signatura del contracte).

3.720,57

2,000

7.441,14

1,32 85,31

10 PG10-XX01

u

Subministra
i
instal·lació
d'armari de maniobra d'escala
mecànica
estanc
i
amb
ventilacions,
de
1350x2550x320mm, en xapa d'acer
inoxidable
AISI
316
i
tractament
antigrafiti
incorporat,
amb tres
portes
dobles
(quadre
de maniobra,
comandament,
protecció
y
control
de
les
escales
mecàniques
/
quadre
de
telecomunicacions
/
serveis
auxiliars),
tancaments
antivandàlics de triple acció,
homologat
Ajuntament
de
Barcelona,
il·luminació
interior fixa i estanca IP54
(200 lux interiors) amb sòcol i
bancada
de
300mm
d'acer
inoxidable amb ancoratge marí,
posta a terra. Encastat al
terra amb base de formigó i
connexió
de
conduccions
associades.
Tot
segons
condicions establertes en el
Plec de Prescripcions Tècniques
d'Escales
Mecàniques
de
l'Ajuntament
de
Barcelona
(document vigent en el moment
de signatura del contracte).

3.480,23

2,000

6.960,46

1,24 86,55

2,71 80,00

2,07 82,07

EUR

EUR
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Pàg.:

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

5

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI
11 PP30-XX00

12 PPPA-XX00

13 PBB8-XX00

14 PG10-XX00

15 P892-XX00

UA
u

u

u

u

m2

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

6

Màscara: * (Ordenació per import)
PREU

Subministrament, instal·lació i
muntatge de tòtem inferior amb
mòdul acústic i semafòric, amb
estructura
d'acer
inoxidable
AISI 316 de 1450x120x120, fixat
mecànicament al terra, incloent
la
totalitat
de
cablejats
necessaris entre l'element i
l'armari
de
maniobra.
Tot
segons condicions establertes
en el Plec de Prescripcions
Tècniques d'Escales Mecàniques
de l'Ajuntament de Barcelona
(document vigent en el moment
de signatura del contracte).

3.430,30

Subministrament, instal·lació i
muntatge de conjunt de dos
càmeres de control d'escala,
amb carcasa antivandàl·lica i
amb
làmina
antigrafiti
i
estanqueïtat
IP65,
fixat
mecànicament
a
columna,
incloent
la
totalitat
de
cablejats
necessaris
entre
l'element
i
l'armari
de
maniobra. Tot segons condicions
establertes
en
el
Plec
de
Prescripcions
Tècniques
d'Escales
Mecàniques
de
l'Ajuntament
de
Barcelona
(document vigent en el moment
de signatura del contracte).

3.125,76

Senyal
d'advertència,
normalitzada
amb
pictograma
negre sobre fons groc, de forma
triangular
amb
el
cantell
negre, costat major 170 cm, amb
cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 50 m de
distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

573,17

Subministra
i
instal·lació
d'armari
d'escomesa
de
companyia
elèctrica,
de
1250x520x520mm, en xapa d'acer
inoxidable AISI 304 pintada Ral
7021 i tractament antigrafiti
incorporat,
amb dues
portes
enfrontades amb mòdul per a
companyia i abonat, tancaments
antivandàlics de triple acció,
amb sòcol i bancada de 300mm
d'acer inoxidable amb ancoratge
marí, posta a terra. Inclou
caixa de seccionament CS-400,
caixa general de protecció CGP
160A i mòdul TMF1 segons norma
de companyia. Encastat al terra
amb base de formigó i connexió
de
conduccions
associades,
segons norma companyia.

5.084,53

Neteja i repintat de planxa
d'acer,
amb
pintura
de
partícules
metàl·liques,
una
capa d'imprimació antioxidant i
dues capes d'acabat

41,03

AMIDAMENT
2,000

2,000

9,000

1,000

121,200

IMPORT
6.860,60

6.251,52

5.158,53

5.084,53

4.972,84

% %ACUM
1,22 87,77

NUM. CODI

UA

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

u

Columna
tubular
d'acer
inoxidable,
de
120
mm
de
diàmetre
i
4,20
metres
d'alçada,
coronament
amb
platina, amb base platina i
porta,
cartel·les
inferiors
reforçades,
posta
a
terra
mitjançant
placa,
tractament
antigrafiti i antienganxines en
tot el seu fuste, col·locada
sobre dau de formigó 60x60x80

1.175,25

4,000

4.701,00

0,84 92,42

17 PBCD-MUNT

m

Muntatge i desmuntatge (sense
subministrament de material) de
desviaments de trànsit associat
a tall puntual de carrer, a
executar en jornada festiva,
incloent els treballs associats
al desviament de les línies de
bus
afectades,
segons
indicacions del Comité d'Obres
i Guardia Urbana

877,58

4,000

3.510,32

0,62 93,04

18 PRE1-XX01

u

Poda
d'arbre
planifoli
de
qualsevol alçària, amb tall de
branques de qualsevol diàmetre,
en ubicació de difícil accés,
executat
per
empresa
especialitzada,
amb
cistella
mecànica i mitjans auxiliars
necessaris, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de
la
mateixa
a
planta
de
compostatge, inclòs abocament i
cànon associat. S'inclou any de
seguiment i supervisió de les
afectacions realitzades.

570,75

6,000

3.424,50

0,61 93,65

19 PL10-MAN2

mes

Manteniment
preventiu
i
correctiu,
amb
sistema
tot
risc,
dels
sistemes
de
telecontrol
(PLC,
càmeres,
panells
LED
informatius,
analitzador
de
xarxes,
dispositius
sonors
per
a
invidents...)
i
estructures
fixes
associades
a
escala
(bàculs de reversibilitat de
l’escala, pals per suportar de
càmeres i panels...), segons
especificacions
del Plec
de
Prescripcions
Tècniques
d'Escales
Mecàniques
de
l'Ajuntament
de Barcelona
i
Plec de Prescripcions Tècniques
pel Manteniment de les Escales
Mecàniques situades a l'espai
públic durant el període de
garantia.

97,01

24,000

2.328,24

0,41 94,06

20 P9D1-XX00

m2

Subministrament i col·locació
de
paviment
de
llambordí
ceràmic de forma rectangular de
10x20 cm i 8 cm de gruix, de
característiques similars a les
actuals,
amb
col·locació
seguint
l'especejament
origianal, col·locat i rejuntat
amb morter de ciment 1:6

87,60

23,125

2.025,75

0,36 94,42

0,92 89,79

0,90 90,70

EUR

PREU

16 PHM2-XX00

1,11 88,88

0,88 91,58

DESCRIPCIÓ

EUR
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Pàg.:

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

7

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

8

Màscara: * (Ordenació per import)
PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

30 PRE1-XX00

u

Poda
d'arbre
planifoli
de
qualsevol alçària, amb tall de
branques de petit diàmetre, en
ubicació
de
difícil
accés,
executat
per
empresa
especialitzada,
amb
cistella
mecànica i mitjans auxiliars
necessaris, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de
la
mateixa
a
planta
de
compostatge, inclòs abocament i
cànon associat. S'inclou any de
seguiment i supervisió de les
afectacions realitzades.

241,50

5,000

1.207,50

0,21 97,06

21 PBCD-HORA

h

Hora
d'operari,
en
jornada
festiva, associada al control
del trànsit en actuacions de
tall puntual de carrer per
implantació de grua de grans
dimensions

27,42

64,000

1.754,88

0,31 94,74

22 PDG2-XX02

m

Tub
corbable
corrugat
de
polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal,
de
doble
capa,
col·locat en canalització de
serveis o fixació en estructura
d'escala,
fil
guia,
part
proporcional
d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

6,29

250,800

1.577,53

0,28 95,02

23 P9D1-6FKR

m2

Neteja
de llambordí
ceràmic
acopiat
en
obra,
amb
recol·locació
seguint
l'especejament
origianal,
col·locat i rejuntat amb morter
de ciment 1:6

66,93

23,125

1.547,76

0,28 95,29

31 XPA0-1TOP

u

Realiztació
d'un
aixecament
topogràfic final d'obra segons
el
Plec
d'especificacions
tècniques per al manteniment de
la cartografia municipal 3D de
l'Ajuntament de Barcelona.

1.200,00

1,000

1.200,00

0,21 97,28

24 P4T1-XX00

m2

Neteja de xapa metàl·lica per a
extreure
òxid,
brutícia
i
pintades, realitzat amb hidra
netejadora, amb regulador de
pressió entre 30 i 300W i
regulació de temperatura entre
0 i 95 graus, amb amplicació de
50%
aigua
i
50%
vapor
i
utilització
de
productes
biodegradables.
Incloent
mitjans auxiliars necessaris i
neteja general de l'espai.

12,72

121,200

1.541,66

0,27 95,57

32 P21DD-HBKX

u

107,99

9,000

971,91

0,17 97,45

25 XPA0-0LEG

u

Legalització complerta de la
instal·lació, incloent projecte
elèctric visat.

1.500,00

1,000

1.500,00

0,27 95,83

Desmuntatge
d'element
de
vigilància i/o control associat
a escala, col·locat en columna
exterior, accessoris, cablejats
i elements de subjecció, de
fins a 6 m d'alçària, amb tapat
amb massilla especial de forats
en columna, càrrega manual de
l'element
sobre
camió
o
contenidor,
transport
a
magatzem municipal o abocador,
inclòs cànon d'abocament dels
materials
excedents
no
aprofitables.

33 P21DE-XX02

u

2,000

931,98

0,17 97,62

m

Tall de xapa metàl·lica de
revestiment, executat amb disc
manual

17,96

83,000

1.490,68

0,27 96,10

27 P312-XX00

m3

Rebliment de rases amb formigó
HM-20/F/20/I, de consistència
fluïda i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic

116,64

12,320

1.437,00

0,26 96,35

28 P2146-XX01

m2

Retirada manual de paviment de
llambordins ceràmics, en àmbits
de
petites
dimensions,
amb
acopi provisional en obra per a
posterior
recol·locació,
transport interior i càrrega
sobre contenidor de materials
no aprofitables.

30,67

46,250

1.418,49

0,25 96,61

Desmuntatge d'armari metàl·lic
associat a control d'escala,
amb desconnexionat previ, amb
mitjans
manuals,
incloent
bancada
associada,
acondicionament
de
parament
posterior, càrrega manual de
l'element
sobre
camió
o
contenidor,
transport
a
magatzem municipal o abocador,
inclòs cànon d'abocament dels
materials
excedents
no
aprofitables.

465,99

26 P21Z2-XX00

34 P2R5-XX00

m3

21,87

42,057

919,79

0,16 97,78

Demolició de base de formigó,
de
15
cm
de
gruix
mig,
realitzat amb compressor, amb
tall lateral de la base de
formigó mitjançant amb màquina
tallajunts amb disc de diamant,
transport
interior
de runes
fins
a zona
de càrrega
i
càrrega
de
runes
sobre
contenidor.

29,68

Transport de terres i/o residus
inerts
o
no
especials
procedents
d'enderrocs
o
excavació,
a
instal·lació
autoritzada
de
gestió
de
residus, amb contenidor de 9 m3
de capacitat

35 PG11-XX00

u

Armari
de
polièster
de
800x600x300 mm, amb tapa fixa,
muntat
superficialment,
incloent
bancada
de
300mm
alçada,
segons
requiriments
normatius del departament d'IMI
municipal. Encastat al terra
amb base de formigó i connexió
de conduccions associades.

866,09

1,000

866,09

0,15 97,93

29 P2146-XX00

m2

46,250

1.372,70

0,24 96,85

EUR

EUR
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Pàg.:

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

9

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I,
de
consistència
tova
i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i
vibratge
manual,
amb acabat
reglejat

114,04

6,938

791,21

0,14 98,08

37 PBCA-XX00

u

Llumenera
amb
làmpada
llampegant
amb
energia
de
bateria recarregable i amb el
desmuntatge inclòs

123,11

6,000

738,66

0,13 98,21

38 PB91-XX00

m2

Cartell
per
a
senyals
de
trànsit de lamel·les d'alumini
anoditzat, amb acabat amb vinil
segons plànols de detall, amb
tractament antigrafiti, fixat
al suport

517,31

1,320

682,85

0,12 98,33

39 PR12-PROT

u

Protecció de perímetre de tronc
d'arbre existent, mitjançant la
col·locació de fustes en tot el
seu perímetre i fins a una
alçada de 3 metres, fixades amb
filferro i amb corrugats D90mm
interiors
cada
1
metres
d'alçada; desmuntatge inclós.

44,16

15,000

662,40

0,12 98,45

Bastidor
d'acer
galvanitzat,
per a suport de senyalització
vertical,
mòbil
i
amb
el
desmuntatge inclòs

19,55

Excavació de rases en presència
de
serveis,
incloent
part
proporcional
de
roca,
realitzada
mitjans
manuals,
retroexcavadora
i
retroexcavadora
amb
martell
trencador per a zones de roca,
amb
transport
interior
de
terres
i
càrrega
sobre
contenidor.

25,24

41 P221E-XX00

u

m3

32,000

24,640

625,60

621,91

Neteja
i
desembussada
clavegueres,
pous
i
fosses
sèptiques de clavegueram amb
introducció manual de mànega
amb
aigua
a
pressió,
amb
aparell
pneumàtic
vibrador
incorporat des de compressor
situat en camió cisterna

303,82

2,000

607,64

0,11 98,78

43 PDG2-XX01

m

Tub
corbable
corrugat
de
polietilè de 63 mm de diàmetre
nominal,
de
doble
capa,
col·locat en canalització de
serveis o fixació en estructura
d'escala,
fil
guia,
part
proporcional
d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

5,10

115,500

589,05

0,10 98,88

Rebliment i piconatge de rasa
amb
sauló
garbellat,
en
tongades de fins a 25 cm de
gruix, utilitzant picó vibrant
i transport interior mecànic

47,15

12,320

580,89

UA

0,10 98,98

EUR

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

45 PDK2-XX00

u

Pericó de registre de fàbrica
de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó
calat
de
290x140x100
mm,
arrebossada
i
lliscada
interiorment
amb
morter
de
ciment amb una proporció en
volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

267,61

2,000

535,22

0,10 99,08

46 PDK1-XX00

u

Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe C250
segons
norma
UNE-EN
124,
col·locat
amb
morter,
inscripció segons servei

250,36

2,000

500,72

0,09 99,17

47 P2142-4RNX

m2

Retirada de xapa metàl·lica de
revestiment, per a tasques de
desmuntatge
o eliminació
de
zones
rovellades,
transport
interior,
càrrega
sobre
contenidor i transport a centre
de
reciclatge,
cànon
d'abocament inclòs.

18,92

23,850

451,24

0,08 99,25

48 PBBJ-XX01

u

Placa amb pintura reflectant
circular de 60 cm de diàmetre,
per
a
senyals
de
trànsit,
fixada i amb el desmuntatge
inclòs

72,85

6,000

437,10

0,08 99,33

49 P21DE-XX00

u

Desmuntatge d'armari metàl·lic
associat a escomesa elèctrica
de
companyia,
amb
desconnexionat previ a executar
per part de companyia, amb
mitjans
manuals,
incloent
bancada
associada,
acondicionament
de
parament
posterior, càrrega manual de
l'element
sobre
camió
o
contenidor,
transport
a
magatzem municipal o abocador,
inclòs cànon d'abocament dels
materials
excedents
no
aprofitables.

402,62

1,000

402,62

0,07 99,40

50 PBBJ-XX00

u

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

66,03

6,000

396,18

0,07 99,47

51 PBC5-XX00

u

Con de plàstic reflector de 90
cm d'alçària

36,22

10,000

362,20

0,06 99,53

52 PDK1-XX01

u

Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 700x700 mm i classe C250
segons
norma
UNE-EN
124,
col·locat
amb
morter,
inscripció segons servei

345,15

1,000

345,15

0,06 99,59

0,11 98,67

u

m3

NUM. CODI

0,11 98,56

42 PDH0-XX00

44 P2255-XX00

10

Màscara: * (Ordenació per import)

36 P931-XX00

40 PBB2-XX00

Pàg.:

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI
53 P2RA-XX00

UA
m3

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

12

Màscara: * (Ordenació per import)
PREU

Deposició controlada en dipòsit
autoritzat
inclòs
el
cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció,
segons
la
LLEI
8/2008,
de
residus barrejats inerts amb
una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista
Europea
de
Residus
(ORDEN
MAM/304/2002)

27,51

AMIDAMENT
12,489

IMPORT
343,57

% %ACUM
0,06 99,65

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

m

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

6,85

50,000

342,50

0,06 99,72

55 PDG2-XX00

m

Tub
corbable
corrugat
de
polietilè de 125 mm de diàmetre
nominal,
de
doble
capa,
col·locat en canalització de
serveis o fixació en estructura
d'escala,
fil
guia,
part
proporcional
d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

7,31

44,000

321,64

0,06 99,77

56 P2RA-XX01

m3

Deposició controlada en dipòsit
autoritzat
inclòs
el
cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció,
segons
la
LLEI
8/2008,
de
residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,57

29,568

282,97

0,05 99,82

57 PDK2-XX01

u

Pericó de registre de fàbrica
de maó de 70x70x60, per a
instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó
calat
de
290x140x100
mm,
arrebossada
i
lliscada
interiorment
amb
morter
de
ciment amb una proporció en
volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

282,76

1,000

282,76

0,05 99,87

58 PDG5-XX00

m

Banda contínua de plàstic de
color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la
canonada,
per
a
malla
senyalitzadora

3,26

77,000

251,02

0,04 99,92

59 PBBJ-XX02

u

Placa amb pintura reflectant
octogonal de 60 cm de diàmetre,
per
a
senyals
de
trànsit,
fixada i amb el desmuntatge
inclòs

81,70

2,000

163,40

0,03 99,95

60 P2241-XX00

m2

Repàs i piconatge de sòl de
rasa d'amplària màxima 0,6 m,
amb compactació del 90% PM

5,30

30,800

163,24

0,03 99,98

61 PDK2-CON1

u

Connexió de nova canalització a
pericó de registre existent

77,90

1,000

77,90

0,01 99,99

62 PBBC-XX00

u

Senyal manual per a senyalista

14,56

2,000

29,12

0,01 99,99

EUR

IMPORT

% %ACUM

u

Recol·locació
de
paperera
existent,
col·locada
amb
fixacions mecàniques

23,64

1,000

23,64

0,00100,00

64 P21Q2-XX00

u

Retirada de paperera ancorada
al terra amb acopi provisional
en
obra
per
a
posterior
recol·locació.

5,70

1,000

5,70

0,00100,00

TOTAL:

54 PBCD-XX00

AMIDAMENT

63 PQ22-XX00

562.436,17 100,00

EUR

AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS
OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL

Pàg.:
01
01
01

1

AMIDAMENTS

PRESSUPSOT ESCALES MECÀNIQUES
RASOS DE PEGUERA-MERCAT
ENDERROCS I RETIRADES

Num.

Text

Pàg.:
Tipus

[C]

1

Rasos de Peguera
Intermedi
3 Costa Bona
4 Sobreamples per ajust a peces

PR12-PROT

Num.

Text

1

E14
E15

2

u

Protecció de perímetre de tronc d'arbre existent, mitjançant la col·locació de fustes en tot el seu perímetre i fins
a una alçada de 3 metres, fixades amb filferro i amb corrugats D90mm interiors cada 1 metres d'alçada;
desmuntatge inclós.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

7

TOTAL Fórmula

P21Z2-XX00
Num.
1
2
3

TOTAL AMIDAMENT

15,000

4
5

2

PRE1-XX00

Num.

Text

1

E14
E15

2

u

Poda d'arbre planifoli de qualsevol alçària, amb tall de branques de petit diàmetre, en ubicació de difícil accés,
executat per empresa especialitzada, amb cistella mecànica i mitjans auxiliars necessaris, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge, inclòs
abocament i cànon associat. S'inclou any de seguiment i supervisió de les afectacions realitzades.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

PRE1-XX01

Num.

Text

1

E14
E15

2

u

P21Q2-XX00

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

Num.
1
3
4
5
6

[C]

[D]

[E]

9

1

TOTAL Fórmula

3
4

TOTAL AMIDAMENT
5

P2146-XX01
Num.

m2

Text

[C]

1

Rasos de Peguera
Intermedi
3 Costa Bona
4 Sobreamples per ajust a peces

1,000

5
6

Retirada manual de paviment de llambordins ceràmics, en àmbits de petites dimensions, amb acopi provisional
en obra per a posterior recol·locació, transport interior i càrrega sobre contenidor de materials no aprofitables.
Tipus

[D]

[E]

10,000
22,000
5,000

2

P

[F]

7

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
PERORIGEN(

10

P2146-XX00

m2

[F]

Tipus

u

Text

36,000
4,000

36,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#

33,000
10,000

33,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#
83,000

[C]

[D]

[E]

[F]

E14
Panell informatiu
Altaveus
Càmara
E15
Altaveus
Càmara

Text

TOTAL Fórmula

2,000

36,000
1,500

0,150
1,500

5,400 C#*D#*E#*F#
4,500 C#*D#*E#*F#

2,000

33,000
3,000

0,150
1,500

4,950 C#*D#*E#*F#
9,000 C#*D#*E#*F#
23,850

Desmuntatge d'element de vigilància i/o control associat a escala, col·locat en columna exterior, accessoris,
cablejats i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, amb tapat amb massilla especial de forats en columna,
càrrega manual de l'element sobre camió o contenidor, transport a magatzem municipal o abocador, inclòs
cànon d'abocament dels materials excedents no aprofitables.
Tipus

u

TOTAL Fórmula

Retirada de xapa metàl·lica de revestiment, per a tasques de desmuntatge o eliminació de zones rovellades,
transport interior, càrrega sobre contenidor i transport a centre de reciclatge, cànon d'abocament inclòs.

E14
Lineal per desmuntatge
Zones oxidades
E15
Lineal per desmuntatge
Zones oxidades

P21DE-XX00

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,000
2,000
2,000

1,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#

2,000
2,000

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
9,000

Desmuntatge d'armari metàl·lic associat a escomesa elèctrica de companyia, amb desconnexionat previ a
executar per part de companyia, amb mitjans manuals, incloent bancada associada, acondicionament de
parament posterior, càrrega manual de l'element sobre camió o contenidor, transport a magatzem municipal o
abocador, inclòs cànon d'abocament dels materials excedents no aprofitables.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

46,250
1

6

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

TOTAL AMIDAMENT

[D]

TOTAL Fórmula

10,000
22,000
5,000
9,250

25,000

Text

P21DD-HBKX

Num.

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

1,000

46,250

TOTAL AMIDAMENT

2
1

[C]

E14
Lineal per desmuntatge
Zones oxidades
E15
Lineal per desmuntatge
Zones oxidades

m2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
PERORIGEN(

Tall de xapa metàl·lica de revestiment, executat amb disc manual
Tipus

6,000

[F]

25,000

TOTAL Fórmula

Retirada de paperera ancorada al terra amb acopi provisional en obra per a posterior recol·locació.
Tipus

m

Text

P2142-4RNX

2

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

3,000
3,000

u

8

Poda d'arbre planifoli de qualsevol alçària, amb tall de branques de qualsevol diàmetre, en ubicació de difícil
accés, executat per empresa especialitzada, amb cistella mecànica i mitjans auxiliars necessaris, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge,
inclòs abocament i cànon associat. S'inclou any de seguiment i supervisió de les afectacions realitzades.
Tipus

P

TOTAL Fórmula

10,000
22,000
5,000
9,250

TOTAL AMIDAMENT

5,000

TOTAL AMIDAMENT
4

6

4,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

4,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

[F]

TOTAL AMIDAMENT

9,000 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#

9,000
6,000

[E]

10,000
22,000
5,000

2

1

[D]

Demolició de base de formigó, de 15 cm de gruix mig, realitzat amb compressor, amb tall lateral de la base de
formigó mitjançant amb màquina tallajunts amb disc de diamant, transport interior de runes fins a zona de
càrrega i càrrega de runes sobre contenidor.
EUR

Àmbit Costa Bona

2

1,000

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

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
11

P21DE-XX02

Num.

u

3

Tipus

[C]

[D]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[F]

2

PDH0-XX00

Num.

E14
2 E15

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

1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

12

P21D8-R005

u

2

Tipus

[C]

[D]

[E]

Tipus

E14 (desguàs fossat)
E15 (desguàs fossat)

E14
2 E15

[F]

3

PG10-XX00

u

TOTAL AMIDAMENT

1

01
01
02

PL10-M101

u

Text

Text

Tipus

2,000

[D]

[E]

[F]

[C]

[D]

[E]

E14
2 E15

1,000
1,000

[F]

TOTAL Fórmula

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

PG10-XX01

u

Num.

Text

1

E14
E15

2

1,000

Subministra i instal·lació d'armari de maniobra d'escala mecànica estanc i amb ventilacions, de
1350x2550x320mm, en xapa d'acer inoxidable AISI 316 i tractament antigrafiti incorporat, amb tres portes
dobles (quadre de maniobra, comandament, protecció y control de les escales mecàniques / quadre de
telecomunicacions / serveis auxiliars), tancaments antivandàlics de triple acció, homologat Ajuntament de
Barcelona, il·luminació interior fixa i estanca IP54 (200 lux interiors) amb sòcol i bancada de 300mm d'acer
inoxidable amb ancoratge marí, posta a terra. Encastat al terra amb base de formigó i connexió de conduccions
associades. Tot segons condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de
l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el moment de signatura del contracte).
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
5

PG06-XX00

Num.

Text

1

E14
E15

u

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000

2,000

Aparellatge interior per a armari de maniobra d'escala mecànica, incloent PLCs tant de la escala com del
telecomandament, el variador, el filtre elèctric, l'analitzador de xarxa elèctrica trifàsica amb neutre i tots els relés,
contactors i proteccions necessaris per al bon funcionament de l'equip, amb indicació amb LED i serigrafiat del
nom del senyal al qual correspon de comunicació, equips i proteccions, analitzador de xarxa elèctrica, variador
de freqüència, filtre elèctric, borns de connexió pels diferents circuits, petit material auxiliar per a assegurar
ordre interior de l'armari, endoll a 230V de transformador-separador en quadre de maniobra i 4 bases d'endolls
al quadre de telecomunicacions, SAI 600VA/360W, integració d'analitzador de xarxa, amb integració amb
sistema SCADA de l'Ajuntament de Barcelona. Incloent la totalitat de cablejats elèctrics associats per a
connexionat entre quadre d'escomesa i armari i entre armari de maniobra i escala i cablejats de comunicació
necessaris entre router IMI / mòdul 4G / fins armari de maniobra. Tot segons condicions establertes en el Plec
de Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el
moment de signatura del contracte).
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
1

2,000

TOTAL AMIDAMENT
4

Subministrament, instal·lació i muntatge complert d'escala mecànica reversible d'exterior, reforçada i
preparades per ambient marí, de 7 a 8 metres de desnivell, amb graons 100 cm d'amplada i 400 mm de
fondària, velocitat de desplaçament de 0,5 m/s, velocitat de transició de 0,2 m/s, velocitat d'espera de 0 m/s i
capacitat per a 6000 persones/hora. Equip elèctric d'alimentació trifàsica 400/230 V, amb neutre, f=50H. Amb
balustrada de vidre temperat opac de 10mm de gruix, geometria segons plànols de detall, amb redefinició
geomètrica de l'escala, si s'escau, en base a condicionants preexistents un cop desmuntada l'escala prèvia.
Inclou passamans negres termoplàstics, entrada de passamans d'acer inoxidable, raspalls entre sòcol de les
escales i graons, xapa interior de fossat inclinada per a facilitar el desguàs, safates de recull-escombraries sota
la placa de pintes, canalons de protecció de cadenes de graons d'acer galvanitzat, perfil sota passamans, perfil
de sòcol, i cobriment de sòcol d'acer inoxidable AISI 316 de 2 mm de gruix, recobriment de l'estructura interior i
exterior de l'escala amb pintura epoxi amb tractament anticorrosiu, rodaments estancs, acabat d'esglaons, tapes
de fossat amb frontisses i pissaderes R11; detecció d'usuaris mitjançant radar o fotocèl·lules en cas de distància
inferior a 5 metres respecte altre escala o distància inferior a 1,50 metres respecte ubicació de tòtem de
reversibilitat. Fre auxiliar per a qualsevol desnivell, sensor de detecció de nivell d'aigua en fossat inferior,
microcontactes en sòcols en els embarcaments, seguretat d'elevació d'esglaons, seguretat de trencament de
cadena principal, trinquet mecànic en eix principal, sensor de nivell d'oli en el reductor, cablejats, connexions,
proves, tot segons normativa EN-115. Amb neteja, preparació i condicionament previ de l'estructura de suport
preexistent, suport de grua autopropulsada de gran tonatge per al muntatge i la totalitat dels mitjans auxiliars
necessaris, i segellat de les unions entre escala i estructura existent. Tot segons condicions establertes en el
Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el
moment de signatura del contracte).
[C]

TOTAL Fórmula

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

1,000

PRESSUPSOT ESCALES MECÀNIQUES
RASOS DE PEGUERA-MERCAT
INSTAL·LACIONS ESCALA

Tipus

[F]

TOTAL Fórmula

2
Num.

[E]

Subministra i instal·lació d'armari d'escomesa de companyia elèctrica, de 1250x520x520mm, en xapa d'acer
inoxidable AISI 304 pintada Ral 7021 i tractament antigrafiti incorporat, amb dues portes enfrontades amb mòdul
per a companyia i abonat, tancaments antivandàlics de triple acció, amb sòcol i bancada de 300mm d'acer
inoxidable amb ancoratge marí, posta a terra. Inclou caixa de seccionament CS-400, caixa general de protecció
CGP 160A i mòdul TMF1 segons norma de companyia. Encastat al terra amb base de formigó i connexió de
conduccions associades, segons norma companyia.

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

1,000
1,000

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL

[D]

1,000
1,000

1
1

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Desmuntatge complert, per a postertior substitució, d'escala mecànica d'amplària dels graons de fins a 1200
mm, desnivell de 7 a 9 metres, amb mitjans manuals i mecànics, amb suport de grua autoportant de gran
tonatge, segregació de residus segons tipologia, càrrega manual de l'element sobre camió o contenidor,
transport a magatzem municipal o abocador, inclòs cànon d'abocament dels materials excedents no
aprofitables. Incloent treballs complementaris d'adequació i neteja associats a estructura de suport existent.

Text

Text

2,000

Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de
mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió
cisterna

2,000

Num.
Num.

u

4

TOTAL Fórmula
1

1

Pàg.:

1,000

Desmuntatge d'armari metàl·lic associat a control d'escala, amb desconnexionat previ, amb mitjans manuals,
incloent bancada associada, acondicionament de parament posterior, càrrega manual de l'element sobre camió
o contenidor, transport a magatzem municipal o abocador, inclòs cànon d'abocament dels materials excedents
no aprofitables.

Text

AMIDAMENTS

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

6

PG11-XX00

u

2,000

Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment, incloent bancada de 300mm
alçada, segons requiriments normatius del departament d'IMI municipal. Encastat al terra amb base de formigó i
connexió de conduccions associades.
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

PP7E-XX00

Num.

u

Text

AMIDAMENTS
TOTAL AMIDAMENT
12

PB91-XX00
Num.

Text

1

E14

2

Tipus

5

[D]

[E]

m2

[F]

Tipus

3
4

TOTAL Fórmula

E15

6
1

E14
2 E15

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

2,000
2,000
TOTAL AMIDAMENT

8

PPPA-XX00

Num.

Text

1

E14
E15

2

u

[C]

[D]

[E]

[F]

PP30-XX00

Num.

Text

1

E14
E15

2

u

[C]

[D]

[E]

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL

1

2,000

[F]

Num.

Text

1

E14
E15

2

u

[C]

[D]

[E]

2,000
1,000
2,000
2,000
1,000
2,000

0,600
0,400
0,300
0,600
0,400
0,300

0,400
0,150
0,200
0,400
0,150
0,200

[F]

Text

Tipus

[C]

P

Num.
1

Text

E14
2 E15

u

[C]

2,000
2,000

[D]

[E]

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

1,320

2

P2241-XX00

m2

[E]

[F]

10,000
60,000

0,400
0,400

0,800
0,800

Text

Tipus

[C]

1

Rases IMI
Rases escales
3 Derivacions

PDG2-XX01

P

Num.

m

2

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

[D]

[E]

10,000
60,000

0,400
0,400

[F]

4,000 C#*D#*E#*F#
24,000 C#*D#*E#*F#
2,800 PERORIGEN(

10,000

30,800

Tipus

Derivacions

P

[C]

[D]

[E]

[F]

PDG2-XX02
Num.

Text

m

TOTAL Fórmula

105,000 C#*D#*E#*F#
10,500 PERORIGEN(

105,000
10,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

Tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, col·locat en canalització de
serveis o fixació en estructura d'escala, fil guia, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Text

TOTAL Fórmula

3,200 C#*D#*E#*F#
19,200 C#*D#*E#*F#
2,240 PERORIGEN(
24,640

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM

2

2,000

[F]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Columna tubular d'acer inoxidable, de 120 mm de diàmetre i 4,20 metres d'alçada, coronament amb platina,
amb base platina i porta, cartel·les inferiors reforçades, posta a terra mitjançant placa, tractament antigrafiti i
antienganxines en tot el seu fuste, col·locada sobre dau de formigó 60x60x80
Tipus

0,480
0,060
0,120
0,480
0,060
0,120

10,000

1

PHM2-XX00

TOTAL Fórmula

Excavació de rases en presència de serveis, incloent part proporcional de roca, realitzada mitjans manuals,
retroexcavadora i retroexcavadora amb martell trencador per a zones de roca, amb transport interior de terres i
càrrega sobre contenidor.

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000

m3

Rases IMI
Rases escales
3 Derivacions

2,000

TOTAL AMIDAMENT
11

[F]

PRESSUPSOT ESCALES MECÀNIQUES
RASOS DE PEGUERA-MERCAT
CANALITZACIONS

1

Subministrament, instal·lació i muntatge de tòtem superior amb mòdul acústic i semafòric, amb mòdul de
reversibilitat incorporat, amb estructura d'acer inoxidable AISI 316 de 1450x120x120, fixat mecànicament al
terra, incloent la totalitat de cablejats necessaris entre l'element i l'armari de maniobra. Tot segons condicions
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona
(document vigent en el moment de signatura del contracte).
Tipus

[E]

2

Num.

PP30-XX01

01
01
03

P221E-XX00

Num.

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

1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

10

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament, instal·lació i muntatge de tòtem inferior amb mòdul acústic i semafòric, amb estructura d'acer
inoxidable AISI 316 de 1450x120x120, fixat mecànicament al terra, incloent la totalitat de cablejats necessaris
entre l'element i l'armari de maniobra. Tot segons condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques
d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el moment de signatura del contracte).
Tipus

[C]

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

9

4,000

4,000

Subministrament, instal·lació i muntatge de conjunt de dos càmeres de control d'escala, amb carcasa
antivandàl·lica i amb làmina antigrafiti i estanqueïtat IP65, fixat mecànicament a columna, incloent la totalitat de
cablejats necessaris entre l'element i l'armari de maniobra. Tot segons condicions establertes en el Plec de
Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el moment
de signatura del contracte).
Tipus

6

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat amb vinil segons plànols de detall,
amb tractament antigrafiti, fixat al suport

1,000

Subministrament, instal·lació i muntatge de display per a embarcament, programable i integrat amb el sistema
de telecomandament, format per banderola led antivandàlica amb làmina antigrafiti i estanqueïtat IP65, fixat
mecànicament a columna, incloent la totalitat de cablejats necessaris entre l'element i l'armari de maniobra. Tot
segons condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de
Barcelona (document vigent en el moment de signatura del contracte).
[C]

Pàg.:

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

7

5

115,500

Tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, col·locat en canalització de
serveis o fixació en estructura d'escala, fil guia, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

1

Elèctriques
Comunicacions
3 Derivacions

P

10,000
TOTAL AMIDAMENT

5

PDG2-XX00
Num.
1
2

m

Tipus

IMI
Derivacions

P

[C]

[D]

[E]

[F]

P312-XX00
Num.

m3

Text

[C]

Tipus

Rases IMI
2 Rases escales
3 Derivacions

P

[D]

[E]

[F]

10,000
60,000

0,400
0,400

0,400
0,400

10,000

11

TOTAL Fórmula

PDK1-XX00
Num.

u

Num.

m3

Text

12

Text

Tipus

[C]

1

Rases IMI
Rases escales
3 Derivacions
2

P

PDG5-XX00
Num.

m

Text

[D]

[E]

[F]

10,000
60,000

0,400
0,400

0,400
0,400

10,000

[C]

1

Num.

u

PDK2-XX00

[D]

[E]

[F]

Text

Tipus

Num.

P

Text

10,000

[C]

[D]

[E]

PDK2-XX01

u

PDK2-CON1
Num.
1

u

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

Connexió de nova canalització a pericó de registre existent

Text

Tipus

Connexió IMI a xarxa semafòrica

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1,600 C#*D#*E#*F#
9,600 C#*D#*E#*F#
1,120 PERORIGEN(

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL

01
01
04

TOTAL Fórmula

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

1,000

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

1

PL10-MAN1

77,000

[F]

Text

1

E14
E15

2

1,000

PRESSUPSOT ESCALES MECÀNIQUES
RASOS DE PEGUERA-MERCAT
MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

mes

2,000

Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x60, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció
en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

EUR

Manteniment preventiu i correctiu, amb sistema tot risc, d'escala mecànica de fins a 10 metres de desnivell,
incloent escala, quadre i elements, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales
Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona i Plec de Prescripcions Tècniques pel Manteniment de les Escales
Mecàniques situades a l'espai públic durant el període de garantia.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

PL10-MAN2

Num.

Text

1

E14
E15

2

mes

TOTAL Fórmula

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

12,000
12,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

Num.

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

10

2,000

TOTAL AMIDAMENT

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació
Tipus

1

TOTAL Fórmula

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

1,000

10,000 C#*D#*E#*F#
60,000 C#*D#*E#*F#
7,000 PERORIGEN(

10,000
60,000

u

[F]

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, inscripció segons servei

1,600 C#*D#*E#*F#
9,600 C#*D#*E#*F#
1,120 PERORIGEN(

12,320

TOTAL AMIDAMENT
9

[E]

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora
Tipus

Rases IMI
2 Rases escales
3 Derivacions

[D]

TOTAL Fórmula

12,320

TOTAL AMIDAMENT
8

[C]

2,000

PDK1-XX01

TOTAL Fórmula

1,000

TOTAL AMIDAMENT

Rebliment i piconatge de rasa amb sauló garbellat, en tongades de fins a 25 cm de gruix, utilitzant picó vibrant i
transport interior mecànic
Tipus

[F]

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, inscripció segons servei

1

13

P2255-XX00

[E]

8

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

44,000

TOTAL AMIDAMENT
7

[D]

1,000

1
1

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Rebliment de rases amb formigó HM-20/F/20/I, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic
Tipus

Text

1

40,000 C#*D#*E#*F#
4,000 PERORIGEN(

40,000
10,000
TOTAL AMIDAMENT

6

Num.

Pàg.:

250,800

Tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, col·locat en canalització de
serveis o fixació en estructura d'escala, fil guia, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Text

AMIDAMENTS

118,000 C#*D#*E#*F#
110,000 C#*D#*E#*F#
22,800 PERORIGEN(

118,000
110,000

2

7

24,000

Manteniment preventiu i correctiu, amb sistema tot risc, dels sistemes de telecontrol (PLC, càmeres, panells
LED informatius, analitzador de xarxes, dispositius sonors per a invidents...) i estructures fixes associades a
escala (bàculs de reversibilitat de l’escala, pals per suportar de càmeres i panels...), segons especificacions del
Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona i Plec de Prescripcions
Tècniques pel Manteniment de les Escales Mecàniques situades a l'espai públic durant el període de garantia.
Tipus

[C]

12,000
12,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

9

AMIDAMENTS
Num.

24,000

1
2

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL

01
01
05

3

PRESSUPSOT ESCALES MECÀNIQUES
RASOS DE PEGUERA-MERCAT
REPOSICIONS EN SUPERFÍCIE

4
5
6
7

Pàg.:

Text

Tipus

E14
Lineal
Entroncaments
E15
Lineal per desmuntatge
Zones oxidades
Zones adjacents

P

[C]

[D]

[E]

4,000

36,000
2,000

1,000
2,000

36,000 C#*D#*E#*F#
16,000 C#*D#*E#*F#

33,000
2,000

1,000
2,000

33,000 C#*D#*E#*F#
16,000 C#*D#*E#*F#
20,200 PERORIGEN(

4,000
20,000

[F]

TOTAL AMIDAMENT
1

PQ22-XX00
Num.

u

Text

Recol·locació de paperera existent, col·locada amb fixacions mecàniques
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

P931-XX00
Num.

m3

Text

Num.

1,000

1
2

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

P44D-XX00

3
4
5

TOTAL Fórmula

6
1

Rasos de Peguera
Intermedi
3 Costa Bona
4 Sobreamples per ajust a peces

10,000
22,000
5,000

2

P

0,150
0,150
0,150

25,000
TOTAL AMIDAMENT

3

P9D1-6FKR
Num.

m2

Text

1,500
3,300
0,750
1,388

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
PERORIGEN(

7

[C]

[D]

[E]

6,938

[F]

Num.
1
2
3

TOTAL Fórmula

4
1
2
3
4
5

Rasos de Peguera
Intermedi
Costa Bona
Sobreamples per ajust a peces
Aprofitaments

10,000
22,000
5,000
P
P

10,000
22,000
5,000
9,250
-23,125

25,000
-50,000
TOTAL AMIDAMENT

4

P9D1-XX00

Num.

m2

Text

[C]

1

Rasos de Peguera
Intermedi
3 Costa Bona
4 Sobreamples per ajust a peces
5 Aprofitaments

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
PERORIGEN(
PERORIGEN(

[D]

[E]

10,000
22,000
5,000

2

P
P

[F]

5
6
7

P4T1-XX00

m2

m2

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,000

36,000
1,500

0,250
1,500

9,000 C#*D#*E#*F#
4,500 C#*D#*E#*F#

2,000

33,000
3,000

0,250
1,500

8,250 C#*D#*E#*F#
9,000 C#*D#*E#*F#
30,750

Neteja i repintat de planxa d'acer, amb pintura de partícules metàl·liques, una capa d'imprimació antioxidant i
dues capes d'acabat

Text

Tipus

E14
Lineal
Entroncaments
E15
Lineal per desmuntatge
Zones oxidades
Zones adjacents

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
PERORIGEN(
PERORIGEN(

1

P

01
01
06

PBB2-XX00
Num.

23,125
2

5

[D]

[C]

[D]

[E]

4,000

36,000
2,000

1,000
2,000

36,000 C#*D#*E#*F#
16,000 C#*D#*E#*F#

33,000
2,000

1,000
2,000

33,000 C#*D#*E#*F#
16,000 C#*D#*E#*F#
20,200 PERORIGEN(

4,000
20,000

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL AMIDAMENT

E14
Lineal tancament
Reposició zones oxidades
E15
Lineal tancament
Reposició zones oxidades

[C]

TOTAL Fórmula

121,200

PRESSUPSOT ESCALES MECÀNIQUES
RASOS DE PEGUERA-MERCAT
ORGANITZACIÓ DE LES OBRES

TOTAL Fórmula

10,000
22,000
5,000
9,250
-23,125

25,000
-50,000

Tipus

23,125

Subministrament i col·locació de paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de
gruix, de característiques similars a les actuals, amb col·locació seguint l'especejament origianal, col·locat i
rejuntat amb morter de ciment 1:6
Tipus

Planxa d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, de 8 mm de gruix, retallada segons dimensions específiques
requerides en obra i soldada a estructura preexistent, incloent la neteja i preparació prèvia de la zona a soldar i
col·locació d'elements de reforç estructural posteriors.

Text

P892-XX00

TOTAL Fórmula

121,200

TOTAL AMIDAMENT

Neteja de llambordí ceràmic acopiat en obra, amb recol·locació seguint l'especejament origianal, col·locat i
rejuntat amb morter de ciment 1:6
Tipus

m2

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

6

10

Neteja de xapa metàl·lica per a extreure òxid, brutícia i pintades, realitzat amb hidra netejadora, amb regulador
de pressió entre 30 i 300W i regulació de temperatura entre 0 i 95 graus, amb amplicació de 50% aigua i 50%
vapor i utilització de productes biodegradables. Incloent mitjans auxiliars necessaris i neteja general de l'espai.

EUR

u

Text

Tall circulació per
muntatge/desmuntatge

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

[C]

[D]

[E]

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#

14,000
9,000

[F]

18,000 C#*D#*E#*F#

2,000
TOTAL AMIDAMENT

32,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
AVINGUDA RASOS DE PEGUERA-MERCAT, BARRI CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
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AMIDAMENTS
2

PBCD-XX00
Num.
1

m

Text

Pàg.:

Tipus

Tall circulació per
muntatge/desmuntatge

PBCA-XX00
Num.
1

u

Text

AMIDAMENTS

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

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

50,000

9

PBC5-XX00
Num.
1

50,000

Tipus

Tall circulació per
muntatge/desmuntatge

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

u

Text

10

Tipus

Num.
1

u

Text

6,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

Num.
1

u

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

Text

6,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

Text

Tall circulació per
muntatge/desmuntatge

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[C]

[D]

[E]

4,000

8,000

2,000

[F]

Text

1

E14
E15

m

TOTAL Fórmula

64,000 C#*D#*E#*F#

64,000

Muntatge i desmuntatge (sense subministrament de material) de desviaments de trànsit associat a tall puntual
de carrer, a executar en jornada festiva, incloent els treballs associats al desviament de les línies de bus
afectades, segons indicacions del Comité d'Obres i Guardia Urbana
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

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

2,000
2,000

01
01
07

TOTAL Fórmula

4,000

PRESSUPSOT ESCALES MECÀNIQUES
RASOS DE PEGUERA-MERCAT
GESTIÓ DE RESIDUS

TOTAL Fórmula

[D]

[E]

[F]

P2R5-XX00
Num.
1
2

TOTAL Fórmula

3
4

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

5
7

2,000

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 170 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

9,000

Tall circulació per
muntatge/desmuntatge

Num.

6

[C]

Hora d'operari, en jornada festiva, associada al control del trànsit en actuacions de tall puntual de carrer per
implantació de grua de grans dimensions
Tipus

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL

6,000

2,000

Tipus

h

10,000

TOTAL AMIDAMENT

Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Tipus

u

[F]

10,000

Text

PBCD-MUNT

2

1

Tall circulació per
muntatge/desmuntatge

PBB8-XX00

[E]

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

6,000

TOTAL AMIDAMENT
8

11

TOTAL Fórmula

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

u

[D]

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

6,000

Tall circulació per
muntatge/desmuntatge

PBBJ-XX02

Tall circulació per
muntatge/desmuntatge

[C]

TOTAL AMIDAMENT

2,000

TOTAL AMIDAMENT
7

Tipus

TOTAL Fórmula

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Tall circulació per
muntatge/desmuntatge

PBBJ-XX00

1

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

2,000

TOTAL AMIDAMENT
6

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària

Text

PBCD-HORA

Senyal manual per a senyalista

Tall circulació per
muntatge/desmuntatge

PBBJ-XX01

9,000

TOTAL AMIDAMENT

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

6,000

TOTAL AMIDAMENT
5

u

TOTAL Fórmula

Num.

PBBC-XX00

12

Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL AMIDAMENT
4

Pàg.:

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

TOTAL AMIDAMENT
3

11

[D]

[E]

[F]

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000
0,500

%

2

P2RA-XX01

Num.

Text

m3

TOTAL Fórmula

24,640 C#*D#*E#*F#
4,928 PERPARCIAL(

24,640
%

46,250
46,250

0,100
0,150

35,000
TOTAL AMIDAMENT

1

EUR

Transport de terres i/o residus inerts o no especials procedents d'enderrocs o excavació, a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat
Tipus

TERRES
Canalitzacions
Esponjament
RUNES
Llambordes
Base de formigó
Esponjament

TOTAL Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#

m3

2,313 C#*D#*E#*F#
6,938 C#*D#*E#*F#
3,238 PERPARCIAL(
42,057

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

TERRES
EUR

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
AVINGUDA RASOS DE PEGUERA-MERCAT, BARRI CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS

AMIDAMENTS
2
3

Pàg.:

Canalitzacions
Esponjament

24,640 C#*D#*E#*F#
4,928 PERPARCIAL(

24,640
%

20,000
TOTAL AMIDAMENT

3

P2RA-XX00

Num.

m3

13

29,568

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Text

Tipus

[C]

[D]

0,500

46,250
46,250

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

RUNES
Llambordes
3 Base de formigó
4 Esponjament
2

%

0,100
0,150

35,000
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
SUBOBRA
CAPÍTOL

1

01
01
08

XPA0-SS01
Num.

pa

Text

12,489

PRESSUPSOT ESCALES MECÀNIQUES
RASOS DE PEGUERA-MERCAT
VARIS

Partida alçada d'abonament íntegre per a la segureta i salut.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

XPA0-REP1
Num.

pa

Text

1,000

Partida alçada a justificar per a la realització d'actuacions associades a sol·licitud dels responsables d'espai
públic durant la fase d'obra.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

XPA0-1TOP
Num.

u

Text

1,000

Realiztació d'un aixecament topogràfic final d'obra segons el Plec d'especificacions tècniques per al
manteniment de la cartografia municipal 3D de l'Ajuntament de Barcelona.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

XPA0-0LEG
Num.
1

Text

u

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

2,313 C#*D#*E#*F#
6,938 C#*D#*E#*F#
3,238 PERPARCIAL(

1,000

Legalització complerta de la instal·lació, incloent projecte elèctric visat.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

QUADRE DE PREUS NÚM. 1
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-1

P-2

P-3

P-4

P2142-4RNX

P2146-XX00

P2146-XX01

P21D8-R005

m2

m2

m2

u

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

1

Retirada de xapa metàl·lica de revestiment, per a tasques de desmuntatge o eliminació de
zones rovellades, transport interior, càrrega sobre contenidor i transport a centre de
reciclatge, cànon d'abocament inclòs.
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

18,92

Demolició de base de formigó, de 15 cm de gruix mig, realitzat amb compressor, amb tall
lateral de la base de formigó mitjançant amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
transport interior de runes fins a zona de càrrega i càrrega de runes sobre contenidor.
(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

29,68

Retirada manual de paviment de llambordins ceràmics, en àmbits de petites dimensions, amb
acopi provisional en obra per a posterior recol·locació, transport interior i càrrega sobre
contenidor de materials no aprofitables.
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

30,67

Desmuntatge complert, per a postertior substitució, d'escala mecànica d'amplària dels graons
de fins a 1200 mm, desnivell de 7 a 9 metres, amb mitjans manuals i mecànics, amb suport
de grua autoportant de gran tonatge, segregació de residus segons tipologia, càrrega manual
de l'element sobre camió o contenidor, transport a magatzem municipal o abocador, inclòs
cànon d'abocament dels materials excedents no aprofitables. Incloent treballs
complementaris d'adequació i neteja associats a estructura de suport existent.

20.214,18

P2255-XX00

m3

Rebliment i piconatge de rasa amb sauló garbellat, en tongades de fins a 25 cm de gruix,
utilitzant picó vibrant i transport interior mecànic
(QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

47,15

€

P-13

P2R5-XX00

m3

Transport de terres i/o residus inerts o no especials procedents d'enderrocs o excavació, a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

21,87

€

P-14

P2RA-XX00

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

27,51

€

P-15

P2RA-XX01

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

9,57

€

P-16

P312-XX00

m3

Rebliment de rases amb formigó HM-20/F/20/I, de consistència fluïda i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
(CENT SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

116,64

€

P-17

P44D-XX00

m2

Planxa d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, de 8 mm de gruix, retallada segons
dimensions específiques requerides en obra i soldada a estructura preexistent, incloent la
neteja i preparació prèvia de la zona a soldar i col·locació d'elements de reforç estructural
posteriors.
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

350,32

€

P-18

P4T1-XX00

m2

Neteja de xapa metàl·lica per a extreure òxid, brutícia i pintades, realitzat amb hidra
netejadora, amb regulador de pressió entre 30 i 300W i regulació de temperatura entre 0 i 95
graus, amb amplicació de 50% aigua i 50% vapor i utilització de productes biodegradables.
Incloent mitjans auxiliars necessaris i neteja general de l'espai.

12,72

€

€

€

€

(VINT MIL DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
P21DD-HBKX

u

Desmuntatge d'element de vigilància i/o control associat a escala, col·locat en columna
exterior, accessoris, cablejats i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, amb tapat amb
massilla especial de forats en columna, càrrega manual de l'element sobre camió o
contenidor, transport a magatzem municipal o abocador, inclòs cànon d'abocament dels
materials excedents no aprofitables.
(CENT SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

107,99

€

P-6

P21DE-XX00

u

Desmuntatge d'armari metàl·lic associat a escomesa elèctrica de companyia, amb
desconnexionat previ a executar per part de companyia, amb mitjans manuals, incloent
bancada associada, acondicionament de parament posterior, càrrega manual de l'element
sobre camió o contenidor, transport a magatzem municipal o abocador, inclòs cànon
d'abocament dels materials excedents no aprofitables.
(QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

402,62

€

Desmuntatge d'armari metàl·lic associat a control d'escala, amb desconnexionat previ, amb
mitjans manuals, incloent bancada associada, acondicionament de parament posterior,
càrrega manual de l'element sobre camió o contenidor, transport a magatzem municipal o
abocador, inclòs cànon d'abocament dels materials excedents no aprofitables.
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

465,99

Retirada de paperera ancorada al terra amb acopi provisional en obra per a posterior
recol·locació.
(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

5,70

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

P21DE-XX02

P21Q2-XX00

P21Z2-XX00

P221E-XX00

P2241-XX00

u

u

m

m3

m2

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

Tall de xapa metàl·lica de revestiment, executat amb disc manual
(DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

17,96

Excavació de rases en presència de serveis, incloent part proporcional de roca, realitzada
mitjans manuals, retroexcavadora i retroexcavadora amb martell trencador per a zones de
roca, amb transport interior de terres i càrrega sobre contenidor.
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

25,24

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM
(CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

2

P-12
€

P-5

Pàg.:

5,30

P-19

P892-XX00

m2

Neteja i repintat de planxa d'acer, amb pintura de partícules metàl·liques, una capa
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat
(QUARANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

41,03

€

P-20

P931-XX00

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(CENT CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

114,04

€

P-21

P9D1-6FKR

m2

Neteja de llambordí ceràmic acopiat en obra, amb recol·locació seguint l'especejament
origianal, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

66,93

€

P-22

P9D1-XX00

m2

Subministrament i col·locació de paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de
10x20 cm i 8 cm de gruix, de característiques similars a les actuals, amb col·locació seguint
l'especejament origianal, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6
(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

87,60

€

P-23

PB91-XX00

m2

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat amb vinil segons
plànols de detall, amb tractament antigrafiti, fixat al suport
(CINC-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

517,31

€

€

€

€

€

€

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
AVINGUDA RASOS DE PEGUERA-MERCAT, BARRI CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

3

Pàg.:

4

P-24

PBB2-XX00

u

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

19,55

€

P-38

PDG5-XX00

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

3,26

€

P-25

PBB8-XX00

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 170 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

573,17

€

P-39

PDH0-XX00

u

Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb
introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador
incorporat des de compressor situat en camió cisterna
(TRES-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

303,82

€

P-26

PBBC-XX00

u

Senyal manual per a senyalista
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

14,56

€

P-40

PDK1-XX00

u

250,36

€

P-27

PBBJ-XX00

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

66,03

€

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, inscripció
segons servei
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-41

PDK1-XX01

u

345,15

€

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
(SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

72,85

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, inscripció
segons servei
(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-42

PDK2-CON1

u

77,90

€

Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs
(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

81,70

Connexió de nova canalització a pericó de registre existent
(SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-43

PDK2-XX00

u

267,61

€

36,22

€

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-44

PDK2-XX01

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x60, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm
de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

282,76

€

P-45

PG06-XX00

u

Aparellatge interior per a armari de maniobra d'escala mecànica, incloent PLCs tant de la
escala com del telecomandament, el variador, el filtre elèctric, l'analitzador de xarxa elèctrica
trifàsica amb neutre i tots els relés, contactors i proteccions necessaris per al bon
funcionament de l'equip, amb indicació amb LED i serigrafiat del nom del senyal al qual
correspon de comunicació, equips i proteccions, analitzador de xarxa elèctrica, variador de
freqüència, filtre elèctric, borns de connexió pels diferents circuits, petit material auxiliar per a
assegurar ordre interior de l'armari, endoll a 230V de transformador-separador en quadre de
maniobra i 4 bases d'endolls al quadre de telecomunicacions, SAI 600VA/360W, integració
d'analitzador de xarxa, amb integració amb sistema SCADA de l'Ajuntament de Barcelona.
Incloent la totalitat de cablejats elèctrics associats per a connexionat entre quadre
d'escomesa i armari i entre armari de maniobra i escala i cablejats de comunicació
necessaris entre router IMI / mòdul 4G / fins armari de maniobra. Tot segons condicions
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de
Barcelona (document vigent en el moment de signatura del contracte).
(SET MIL SIS-CENTS NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

7.609,16

€

P-46

PG10-XX00

u

Subministra i instal·lació d'armari d'escomesa de companyia elèctrica, de 1250x520x520mm,
en xapa d'acer inoxidable AISI 304 pintada Ral 7021 i tractament antigrafiti incorporat, amb
dues portes enfrontades amb mòdul per a companyia i abonat, tancaments antivandàlics de
triple acció, amb sòcol i bancada de 300mm d'acer inoxidable amb ancoratge marí, posta a
terra. Inclou caixa de seccionament CS-400, caixa general de protecció CGP 160A i mòdul
TMF1 segons norma de companyia. Encastat al terra amb base de formigó i connexió de
conduccions associades, segons norma companyia.
(CINC MIL VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

5.084,53

€

P-28

P-29

PBBJ-XX01

PBBJ-XX02

u

u

€

€

P-30

PBC5-XX00

u

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària
(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-31

PBCA-XX00

u

Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el
desmuntatge inclòs
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

123,11

€

P-32

PBCD-HORA

h

Hora d'operari, en jornada festiva, associada al control del trànsit en actuacions de tall
puntual de carrer per implantació de grua de grans dimensions
(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

27,42

€

877,58

€

P-33

PBCD-MUNT

m

Muntatge i desmuntatge (sense subministrament de material) de desviaments de trànsit
associat a tall puntual de carrer, a executar en jornada festiva, incloent els treballs associats
al desviament de les línies de bus afectades, segons indicacions del Comité d'Obres i
Guardia Urbana
(VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34

PBCD-XX00

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

6,85

€

P-35

PDG2-XX00

m

Tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, col·locat
en canalització de serveis o fixació en estructura d'escala, fil guia, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors
(SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

7,31

€

P-36

PDG2-XX01

m

Tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, col·locat en
canalització de serveis o fixació en estructura d'escala, fil guia, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors
(CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

5,10

€

P-37

PDG2-XX02

m

Tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, col·locat
en canalització de serveis o fixació en estructura d'escala, fil guia, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors
(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

6,29

€
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AVINGUDA RASOS DE PEGUERA-MERCAT, BARRI CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS
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P-47

PG10-XX01

u

Pàg.:

Subministra i instal·lació d'armari de maniobra d'escala mecànica estanc i amb ventilacions,
de 1350x2550x320mm, en xapa d'acer inoxidable AISI 316 i tractament antigrafiti incorporat,
amb tres portes dobles (quadre de maniobra, comandament, protecció y control de les
escales mecàniques / quadre de telecomunicacions / serveis auxiliars), tancaments
antivandàlics de triple acció, homologat Ajuntament de Barcelona, il·luminació interior fixa i
estanca IP54 (200 lux interiors) amb sòcol i bancada de 300mm d'acer inoxidable amb
ancoratge marí, posta a terra. Encastat al terra amb base de formigó i connexió de
conduccions associades. Tot segons condicions establertes en el Plec de Prescripcions
Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el
moment de signatura del contracte).

3.480,23

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

5

P-53

PP30-XX00

u

Subministrament, instal·lació i muntatge de tòtem inferior amb mòdul acústic i semafòric, amb
estructura d'acer inoxidable AISI 316 de 1450x120x120, fixat mecànicament al terra, incloent
la totalitat de cablejats necessaris entre l'element i l'armari de maniobra. Tot segons
condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de
l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el moment de signatura del contracte).
(TRES MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

3.430,30

€

P-54

PP30-XX01

u

Subministrament, instal·lació i muntatge de tòtem superior amb mòdul acústic i semafòric,
amb mòdul de reversibilitat incorporat, amb estructura d'acer inoxidable AISI 316 de
1450x120x120, fixat mecànicament al terra, incloent la totalitat de cablejats necessaris entre
l'element i l'armari de maniobra. Tot segons condicions establertes en el Plec de
Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document
vigent en el moment de signatura del contracte).
(TRES MIL SET-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

3.720,57

€

P-55

PP7E-XX00

u

Subministrament, instal·lació i muntatge de display per a embarcament, programable i
integrat amb el sistema de telecomandament, format per banderola led antivandàlica amb
làmina antigrafiti i estanqueïtat IP65, fixat mecànicament a columna, incloent la totalitat de
cablejats necessaris entre l'element i l'armari de maniobra. Tot segons condicions establertes
en el Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona
(document vigent en el moment de signatura del contracte).
(SET MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

7.651,75

€

P-56

PPPA-XX00

u

Subministrament, instal·lació i muntatge de conjunt de dos càmeres de control d'escala, amb
carcasa antivandàl·lica i amb làmina antigrafiti i estanqueïtat IP65, fixat mecànicament a
columna, incloent la totalitat de cablejats necessaris entre l'element i l'armari de maniobra.
Tot segons condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales
Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el moment de signatura del
contracte).
(TRES MIL CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

3.125,76

€

P-57

PQ22-XX00

u

Recol·locació de paperera existent, col·locada amb fixacions mecàniques
(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

23,64

€

P-58

PR12-PROT

u

Protecció de perímetre de tronc d'arbre existent, mitjançant la col·locació de fustes en tot el
seu perímetre i fins a una alçada de 3 metres, fixades amb filferro i amb corrugats D90mm
interiors cada 1 metres d'alçada; desmuntatge inclós.
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

44,16

€

P-59

PRE1-XX00

u

Poda d'arbre planifoli de qualsevol alçària, amb tall de branques de petit diàmetre, en
ubicació de difícil accés, executat per empresa especialitzada, amb cistella mecànica i
mitjans auxiliars necessaris, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge, inclòs abocament i cànon associat.
S'inclou any de seguiment i supervisió de les afectacions realitzades.
(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

241,50

€

P-60

PRE1-XX01

u

Poda d'arbre planifoli de qualsevol alçària, amb tall de branques de qualsevol diàmetre, en
ubicació de difícil accés, executat per empresa especialitzada, amb cistella mecànica i
mitjans auxiliars necessaris, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge, inclòs abocament i cànon associat.
S'inclou any de seguiment i supervisió de les afectacions realitzades.
(CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

570,75

€

(TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
PG11-XX00

u

Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment, incloent
bancada de 300mm alçada, segons requiriments normatius del departament d'IMI municipal.
Encastat al terra amb base de formigó i connexió de conduccions associades.
(VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

866,09

€

P-49

PHM2-XX00

u

Columna tubular d'acer inoxidable, de 120 mm de diàmetre i 4,20 metres d'alçada,
coronament amb platina, amb base platina i porta, cartel·les inferiors reforçades, posta a
terra mitjançant placa, tractament antigrafiti i antienganxines en tot el seu fuste, col·locada
sobre dau de formigó 60x60x80
(MIL CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

1.175,25

€

Subministrament, instal·lació i muntatge complert d'escala mecànica reversible d'exterior,
reforçada i preparades per ambient marí, de 7 a 8 metres de desnivell, amb graons 100 cm
d'amplada i 400 mm de fondària, velocitat de desplaçament de 0,5 m/s, velocitat de transició
de 0,2 m/s, velocitat d'espera de 0 m/s i capacitat per a 6000 persones/hora. Equip elèctric
d'alimentació trifàsica 400/230 V, amb neutre, f=50H. Amb balustrada de vidre temperat opac
de 10mm de gruix, geometria segons plànols de detall, amb redefinició geomètrica de
l'escala, si s'escau, en base a condicionants preexistents un cop desmuntada l'escala prèvia.
Inclou passamans negres termoplàstics, entrada de passamans d'acer inoxidable, raspalls
entre sòcol de les escales i graons, xapa interior de fossat inclinada per a facilitar el desguàs,
safates de recull-escombraries sota la placa de pintes, canalons de protecció de cadenes de
graons d'acer galvanitzat, perfil sota passamans, perfil de sòcol, i cobriment de sòcol d'acer
inoxidable AISI 316 de 2 mm de gruix, recobriment de l'estructura interior i exterior de l'escala
amb pintura epoxi amb tractament anticorrosiu, rodaments estancs, acabat d'esglaons, tapes
de fossat amb frontisses i pissaderes R11; detecció d'usuaris mitjançant radar o fotocèl·lules
en cas de distància inferior a 5 metres respecte altre escala o distància inferior a 1,50 metres
respecte ubicació de tòtem de reversibilitat. Fre auxiliar per a qualsevol desnivell, sensor de
detecció de nivell d'aigua en fossat inferior, microcontactes en sòcols en els embarcaments,
seguretat d'elevació d'esglaons, seguretat de trencament de cadena principal, trinquet
mecànic en eix principal, sensor de nivell d'oli en el reductor, cablejats, connexions, proves,
tot segons normativa EN-115. Amb neteja, preparació i condicionament previ de l'estructura
de suport preexistent, suport de grua autopropulsada de gran tonatge per al muntatge i la
totalitat dels mitjans auxiliars necessaris, i segellat de les unions entre escala i estructura
existent. Tot segons condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales
Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el moment de signatura del
contracte).

155.422,41

P-50

PL10-M101

u

(CENT CINQUANTA-CINC
QUARANTA-UN CÈNTIMS)

MIL

QUATRE-CENTS

VINT-I-DOS

EUROS

€

AMB

P-51

PL10-MAN1

mes

Manteniment preventiu i correctiu, amb sistema tot risc, d'escala mecànica de fins a 10
metres de desnivell, incloent escala, quadre i elements, segons especificacions del Plec de
Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona i Plec de
Prescripcions Tècniques pel Manteniment de les Escales Mecàniques situades a l'espai
públic durant el període de garantia.
(MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

1.034,76

€

P-52

PL10-MAN2

mes

Manteniment preventiu i correctiu, amb sistema tot risc, dels sistemes de telecontrol (PLC,
càmeres, panells LED informatius, analitzador de xarxes, dispositius sonors per a invidents...)
i estructures fixes associades a escala (bàculs de reversibilitat de l’escala, pals per suportar
de càmeres i panels...), segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques

97,01

€

6

d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona i Plec de Prescripcions Tècniques pel
Manteniment de les Escales Mecàniques situades a l'espai públic durant el període de
garantia.
(NORANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€

P-48

Pàg.:
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7

P-61

XPA0-0LEG

u

Legalització complerta de la instal·lació, incloent projecte elèctric visat.
(MIL CINC-CENTS EUROS)

1.500,00

€

P-62

XPA0-1TOP

u

Realiztació d'un aixecament topogràfic final d'obra segons el Plec d'especificacions tècniques
per al manteniment de la cartografia municipal 3D de l'Ajuntament de Barcelona.
(MIL DOS-CENTS EUROS)

1.200,00

€

Barcelona, març de 2022

Félix Belmar López
Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
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P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P2142-4RN

m2

P2146-XX00 m2

P2146-XX01 m2

P21D8-R005 u

P21DD-HBK u

P21DE-XX0

P21DE-XX0

P21Q2-XX0

u

u

u

P21Z2-XX00 m

Pàg.:

Retirada de xapa metàl·lica de revestiment, per a tasques de desmuntatge o eliminació de
zones rovellades, transport interior, càrrega sobre contenidor i transport a centre de
reciclatge, cànon d'abocament inclòs.
Altres conceptes
Demolició de base de formigó, de 15 cm de gruix mig, realitzat amb compressor, amb tall
lateral de la base de formigó mitjançant amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
transport interior de runes fins a zona de càrrega i càrrega de runes sobre contenidor.
Altres conceptes
Retirada manual de paviment de llambordins ceràmics, en àmbits de petites dimensions, amb
acopi provisional en obra per a posterior recol·locació, transport interior i càrrega sobre
contenidor de materials no aprofitables.
Altres conceptes

P-11

P-12

P221E-XX00 m3

P2241-XX00 m2

P2255-XX00 m3

18,92

€

18,92000

€

29,68

€

29,68000

€

30,67

€

€

Desmuntatge complert, per a postertior substitució, d'escala mecànica d'amplària dels graons
de fins a 1200 mm, desnivell de 7 a 9 metres, amb mitjans manuals i mecànics, amb suport
de grua autoportant de gran tonatge, segregació de residus segons tipologia, càrrega manual
de l'element sobre camió o contenidor, transport a magatzem municipal o abocador, inclòs
cànon d'abocament dels materials excedents no aprofitables. Incloent treballs
complementaris d'adequació i neteja associats a estructura de suport existent.

20.214,18

€

Altres conceptes

20.214,18000

€

Desmuntatge d'element de vigilància i/o control associat a escala, col·locat en columna
exterior, accessoris, cablejats i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, amb tapat amb
massilla especial de forats en columna, càrrega manual de l'element sobre camió o
contenidor, transport a magatzem municipal o abocador, inclòs cànon d'abocament dels
materials excedents no aprofitables.
Altres conceptes

107,99

€

107,99000

€

402,62

€

Desmuntatge d'armari metàl·lic associat a escomesa elèctrica de companyia, amb
desconnexionat previ a executar per part de companyia, amb mitjans manuals, incloent
bancada associada, acondicionament de parament posterior, càrrega manual de l'element
sobre camió o contenidor, transport a magatzem municipal o abocador, inclòs cànon
d'abocament dels materials excedents no aprofitables.
Altres conceptes
Desmuntatge d'armari metàl·lic associat a control d'escala, amb desconnexionat previ, amb
mitjans manuals, incloent bancada associada, acondicionament de parament posterior,
càrrega manual de l'element sobre camió o contenidor, transport a magatzem municipal o
abocador, inclòs cànon d'abocament dels materials excedents no aprofitables.
Altres conceptes
Retirada de paperera ancorada al terra amb acopi provisional en obra per a posterior
recol·locació.
Altres conceptes
Tall de xapa metàl·lica de revestiment, executat amb disc manual

B03C-HH0A

m3

Sauló garbellat
Altres conceptes

P-13

P-14

30,67000

Altres conceptes
P-10

1

P-15

P2R5-XX00

465,99

€

465,99000

€

5,70

€

5,70000

€

17,96
17,96000

€
€

25,24

€

Excavació de rases en presència de serveis, incloent part proporcional de roca, realitzada
mitjans manuals, retroexcavadora i retroexcavadora amb martell trencador per a zones de
roca, amb transport interior de terres i càrrega sobre contenidor.
Altres conceptes

25,24000

€

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM
Altres conceptes

5,30
5,30000

€
€

Rebliment i piconatge de rasa amb sauló garbellat, en tongades de fins a 25 cm de gruix,
utilitzant picó vibrant i transport interior mecànic

47,15

€

P-18

P-19

P-22

21,87000

€

B2RA-28US

t

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad
Altres conceptes

26,20000
1,31000

€
€

P2RA-XX01

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

9,57

€

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad
Altres conceptes

9,11000
0,46000

€
€

Rebliment de rases amb formigó HM-20/F/20/I, de consistència fluïda i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic

116,64

€

Formigó HM-20/F / 20 / I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

83,39100
33,24900

€
€

Planxa d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, de 8 mm de gruix, retallada segons
dimensions específiques requerides en obra i soldada a estructura preexistent, incloent la
neteja i preparació prèvia de la zona a soldar i col·locació d'elements de reforç estructural
posteriors.

350,32

€

255,00000
95,32000

€
€

Neteja de xapa metàl·lica per a extreure òxid, brutícia i pintades, realitzat amb hidra
netejadora, amb regulador de pressió entre 30 i 300W i regulació de temperatura entre 0 i 95
graus, amb amplicació de 50% aigua i 50% vapor i utilització de productes biodegradables.
Incloent mitjans auxiliars necessaris i neteja general de l'espai.

12,72

€

Altres conceptes

12,72000

€

Neteja i repintat de planxa d'acer, amb pintura de partícules metàl·liques, una capa
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

41,03

€

P312-XX00

P44D-XX00

P4T1-XX00

P892-XX00

m3

m3
m3

m2

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en xapes de 8mm de gruix

m2

m2

B8Z6-0P2D

kg

Imprimació antioxidant

B896-0P0H

kg

Pintura partícules metàl·liques

P931-XX00
B06E-12D9

P-21

€

€

8,88000

€

12,39000
19,76000

€
€

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

114,04

€

Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

76,91250
37,12750

€
€

Neteja de llambordí ceràmic acopiat en obra, amb recol·locació seguint l'especejament
origianal, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6
Altres conceptes

66,93

€

66,93000

€

87,60

€

Altres conceptes
P-20

21,87

27,51

Altres conceptes
€

€
€

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B44Z-XX00

402,62000

23,40250
23,74750

m3

B06E-1289

P-17

Transport de terres i/o residus inerts o no especials procedents d'enderrocs o excavació, a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat
Altres conceptes

2

P2RA-XX00

B2RA-28V5

P-16

m3

Pàg.:

P9D1-6FKR

P9D1-XX00

m3
m3

m2

m2

Subministrament i col·locació de paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de
10x20 cm i 8 cm de gruix, de característiques similars a les actuals, amb col·locació seguint
l'especejament origianal, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6
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AVINGUDA RASOS DE PEGUERA-MERCAT, BARRI CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
AVINGUDA RASOS DE PEGUERA-MERCAT, BARRI CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

B9D0-XX00

m2

Pàg.:

3

33,84360
53,75640

€
€

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat amb vinil segons
plànols de detall, amb tractament antigrafiti, fixat al suport

517,31

€

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat amb vinil
Altres conceptes

464,53000
52,78000

€
€

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

19,55

€

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos,
Altres conceptes

15,99000
3,56000

€
€

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 170 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

573,17

€

Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix
Altres conceptes

P-23

PB91-XX00

m2

BBM4-XX00

P-24

PBB2-XX00

m2

u

BBL0-FFTL

P-25

P-26

PBB8-XX00

m

u

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am

219,85000

€

BBB4-19MI

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr
Altres conceptes

286,85000
66,47000

€
€

14,56

€

13,87000
0,69000

€
€

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

66,03

€

Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

36,77000
29,26000

€
€

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

72,85

€

Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

43,26000
29,59000

€
€

Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

81,70

€

Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i sal
Altres conceptes

51,69000
30,01000

€
€

36,22

€

Con d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat
Altres conceptes

33,84000
2,38000

€
€

Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el
desmuntatge inclòs

123,11

€

Llumenera amb làmpada llampegant, amb energia de bateria recarregable, per a 2 us
Altres conceptes

113,33000
9,78000

€
€

Hora d'operari, en jornada festiva, associada al control del trànsit en actuacions de tall
puntual de carrer per implantació de grua de grans dimensions
Altres conceptes

27,42

€

27,42000

€

877,58

€

BBB7-19LZ

Senyal manual per a senyalista
u

Senyal manual per a senyalista
Altres conceptes

P-27

PBBJ-XX00

u

BBL1-0RMM

P-28

PBBJ-XX01

u

u

BBL1-0RMQ

P-29

PBBJ-XX02

u

u

BBL1-0RMS

P-30

PBC5-XX00

u

u

BBC7-0R8T

P-31

u

PBCA-XX00 u
BBCE-0R97

P-32

P-33

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària

PBCD-HOR

PBCD-MUN

u

h

m

Muntatge i desmuntatge (sense subministrament de material) de desviaments de trànsit
associat a tall puntual de carrer, a executar en jornada festiva, incloent els treballs associats
al desviament de les línies de bus afectades, segons indicacions del Comité d'Obres i
Guardia Urbana

Pàg.:

Altres conceptes
P-34

P-35

P-37

P-38

€

6,85

€

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguret
Altres conceptes

4,96000
1,89000

€
€

PDG2-XX00 m

Tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, col·locat
en canalització de serveis o fixació en estructura d'escala, fil guia, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

7,31

€

BDG2-34UA

m

Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix

0,16320

€

BDG3-34IH

u

Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis d

0,32320

€

BG2Q-1KSX

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,
Altres conceptes

3,85350
2,97010

€
€

PDG2-XX01 m

Tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, col·locat en
canalització de serveis o fixació en estructura d'escala, fil guia, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

5,10

€

BDG2-34UA

m

Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix

0,16320

€

BG2Q-1KTF

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,

1,58550

€

BDG3-34II

u

Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis d
Altres conceptes

0,48480
2,86650

€
€

PDG2-XX02 m

Tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, col·locat
en canalització de serveis o fixació en estructura d'escala, fil guia, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

6,29

€

BDG2-34UA

m

Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix

0,16320

€

BG2Q-1KTC

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,

2,94000

€

BDG3-34IJ

u

Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis d
Altres conceptes

0,26260
2,92420

€
€

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

3,26

€

Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària,
Altres conceptes

0,31620
2,94380

€
€

Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb
introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador
incorporat des de compressor situat en camió cisterna

303,82

€

Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigu
Altres conceptes

289,35000
14,47000

€
€

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, inscripció
segons servei

250,36

€

PBCD-XX00 m

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

PDG5-XX00 m
BDG0-1C2A

P-39

PDH0-XX00

m

u

BDH0-16J0

P-40

P-41

4

877,58000

BBCI-0R99

P-36

BBB0-19MV

PBBC-XX00 u
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PDK1-XX00

u

u

B07L-1PY6

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

BDD1-XX00

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p
Altres conceptes

180,54000
69,60069

€
€

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, inscripció
segons servei

345,15

€

PDK1-XX01

B07L-1PY6

u

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

0,21931

0,21931

€

€
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BDD1-XX00

P-42

P-43

P-44

P-45

u

PDK2-CON1 u

P-47

Connexió de nova canalització a pericó de registre existent

Pàg.:

5

270,81000
74,12069

€
€

77,90

€

B011-05ME

m3

Aigua

0,00088

€

B055-067M

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,06075

€

B0F1A-0760

u

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
Altres conceptes

1,15000
76,68837

€
€

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

267,61

€

PDK2-XX00

u

m3

Aigua

0,00350

€

B055-067M

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,51026

€

B0F1A-0760

u

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
Altres conceptes

16,67558
250,42066

€
€

Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x60, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm
de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

282,76

€

PDK2-XX01

u

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

6

amb tres portes dobles (quadre de maniobra, comandament, protecció y control de les
escales mecàniques / quadre de telecomunicacions / serveis auxiliars), tancaments
antivandàlics de triple acció, homologat Ajuntament de Barcelona, il·luminació interior fixa i
estanca IP54 (200 lux interiors) amb sòcol i bancada de 300mm d'acer inoxidable amb
ancoratge marí, posta a terra. Encastat al terra amb base de formigó i connexió de
conduccions associades. Tot segons condicions establertes en el Plec de Prescripcions
Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el
moment de signatura del contracte).

P-48

B011-05ME

P-49

BGW0-0950

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

BG10-XX00

u

Subministra i instal·lació d'armari de maniobra d'escala mecànica estanc i amb ventila
Altres conceptes

3.007,10000
467,48000

€
€

Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment, incloent
bancada de 300mm alçada, segons requiriments normatius del departament d'IMI municipal.
Encastat al terra amb base de formigó i connexió de conduccions associades.

866,09

€

PG11-XX00

u

5,65000

BGW0-0951

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster

BG11-XX00

u

Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment, incloe
Altres conceptes

798,07000
62,37000

€
€

Columna tubular d'acer inoxidable, de 120 mm de diàmetre i 4,20 metres d'alçada,
coronament amb platina, amb base platina i porta, cartel·les inferiors reforçades, posta a
terra mitjançant placa, tractament antigrafiti i antienganxines en tot el seu fuste, col·locada
sobre dau de formigó 60x60x80

1.175,25

€

PHM2-XX00 u

5,65000

€

€

B011-05ME

m3

Aigua

0,00385

€

BHW8-06IY

u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

45,62000

€

B055-067M

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,60745

€

B06E-12CD

m3

Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 m

20,55744

€

B0F1A-0760

u

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
Altres conceptes

18,97615
263,17255

€
€

BHM2-XX00

u

Columna tubular d'acer inoxidable, de 120 mm de diàmetre i 4,20 metres d'alçada, cor
Altres conceptes

961,84000
147,23256

€
€

Aparellatge interior per a armari de maniobra d'escala mecànica, incloent PLCs tant de la
escala com del telecomandament, el variador, el filtre elèctric, l'analitzador de xarxa elèctrica
trifàsica amb neutre i tots els relés, contactors i proteccions necessaris per al bon
funcionament de l'equip, amb indicació amb LED i serigrafiat del nom del senyal al qual
correspon de comunicació, equips i proteccions, analitzador de xarxa elèctrica, variador de
freqüència, filtre elèctric, borns de connexió pels diferents circuits, petit material auxiliar per a
assegurar ordre interior de l'armari, endoll a 230V de transformador-separador en quadre de
maniobra i 4 bases d'endolls al quadre de telecomunicacions, SAI 600VA/360W, integració
d'analitzador de xarxa, amb integració amb sistema SCADA de l'Ajuntament de Barcelona.
Incloent la totalitat de cablejats elèctrics associats per a connexionat entre quadre
d'escomesa i armari i entre armari de maniobra i escala i cablejats de comunicació
necessaris entre router IMI / mòdul 4G / fins armari de maniobra. Tot segons condicions
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de
Barcelona (document vigent en el moment de signatura del contracte).

7.609,16

€

155.422,41

€

Aparellatge interior per a armari de maniobra d'escala mecànica, incloent PLCs tant de
Altres conceptes

6.295,46000
1.313,70000

€
€

Subministra i instal·lació d'armari d'escomesa de companyia elèctrica, de 1250x520x520mm,
en xapa d'acer inoxidable AISI 304 pintada Ral 7021 i tractament antigrafiti incorporat, amb
dues portes enfrontades amb mòdul per a companyia i abonat, tancaments antivandàlics de
triple acció, amb sòcol i bancada de 300mm d'acer inoxidable amb ancoratge marí, posta a
terra. Inclou caixa de seccionament CS-400, caixa general de protecció CGP 160A i mòdul
TMF1 segons norma de companyia. Encastat al terra amb base de formigó i connexió de
conduccions associades, segons norma companyia.

5.084,53

€

Subministrament, instal·lació i muntatge complert d'escala mecànica reversible d'exterior,
reforçada i preparades per ambient marí, de 7 a 8 metres de desnivell, amb graons 100 cm
d'amplada i 400 mm de fondària, velocitat de desplaçament de 0,5 m/s, velocitat de transició
de 0,2 m/s, velocitat d'espera de 0 m/s i capacitat per a 6000 persones/hora. Equip elèctric
d'alimentació trifàsica 400/230 V, amb neutre, f=50H. Amb balustrada de vidre temperat opac
de 10mm de gruix, geometria segons plànols de detall, amb redefinició geomètrica de
l'escala, si s'escau, en base a condicionants preexistents un cop desmuntada l'escala prèvia.
Inclou passamans negres termoplàstics, entrada de passamans d'acer inoxidable, raspalls
entre sòcol de les escales i graons, xapa interior de fossat inclinada per a facilitar el desguàs,
safates de recull-escombraries sota la placa de pintes, canalons de protecció de cadenes de
graons d'acer galvanitzat, perfil sota passamans, perfil de sòcol, i cobriment de sòcol d'acer
inoxidable AISI 316 de 2 mm de gruix, recobriment de l'estructura interior i exterior de l'escala
amb pintura epoxi amb tractament anticorrosiu, rodaments estancs, acabat d'esglaons, tapes
de fossat amb frontisses i pissaderes R11; detecció d'usuaris mitjançant radar o fotocèl·lules
en cas de distància inferior a 5 metres respecte altre escala o distància inferior a 1,50 metres
respecte ubicació de tòtem de reversibilitat. Fre auxiliar per a qualsevol desnivell, sensor de
detecció de nivell d'aigua en fossat inferior, microcontactes en sòcols en els embarcaments,
seguretat d'elevació d'esglaons, seguretat de trencament de cadena principal, trinquet
mecànic en eix principal, sensor de nivell d'oli en el reductor, cablejats, connexions, proves,
tot segons normativa EN-115. Amb neteja, preparació i condicionament previ de l'estructura
de suport preexistent, suport de grua autopropulsada de gran tonatge per al muntatge i la
totalitat dels mitjans auxiliars necessaris, i segellat de les unions entre escala i estructura
existent. Tot segons condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales
Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el moment de signatura del
contracte).

5,65000

PG06-XX00

u

BG4L-XX00

P-46

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p
Altres conceptes
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PG10-XX00

u

u

BGW0-0950

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

BG10-XX01

u

Armari d'escomesa de companyia elèctrica, de 1250x520x520mm, en xapa d'acer ino
Altres conceptes

4.535,00000
543,88000

€
€

Subministra i instal·lació d'armari de maniobra d'escala mecànica estanc i amb ventilacions,
de 1350x2550x320mm, en xapa d'acer inoxidable AISI 316 i tractament antigrafiti incorporat,

3.480,23

€

PG10-XX01

u

P-50

€

P-51

PL10-M101

u

BLL4-FG4S

u

Subministrament, instal·lació i muntatge complert d'escala mecànica reversible d'exteri
Altres conceptes

120.500,00000
34.922,41000

€
€

PL10-MAN1

mes

Manteniment preventiu i correctiu, amb sistema tot risc, d'escala mecànica de fins a 10
metres de desnivell, incloent escala, quadre i elements, segons especificacions del Plec de
Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona i Plec de

1.034,76

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

Prescripcions Tècniques pel Manteniment de les Escales Mecàniques situades a l'espai
públic durant el període de garantia.
Altres conceptes
P-52

P-53

PL10-MAN2

PP30-XX00

mes

u

BP31-XX02

u

Manteniment preventiu i correctiu, amb sistema tot risc, dels sistemes de telecontrol (PLC,
càmeres, panells LED informatius, analitzador de xarxes, dispositius sonors per a invidents...)
i estructures fixes associades a escala (bàculs de reversibilitat de l’escala, pals per suportar
de càmeres i panels...), segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques
d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona i Plec de Prescripcions Tècniques pel
Manteniment de les Escales Mecàniques situades a l'espai públic durant el període de
garantia.
Altres conceptes

7

1.034,76000

€

97,01

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

8

P-59

Poda d'arbre planifoli de qualsevol alçària, amb tall de branques de petit diàmetre, en
ubicació de difícil accés, executat per empresa especialitzada, amb cistella mecànica i
mitjans auxiliars necessaris, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge, inclòs abocament i cànon associat.
S'inclou any de seguiment i supervisió de les afectacions realitzades.

241,50

€

Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos
Altres conceptes

12,81500
228,68500

€
€

Poda d'arbre planifoli de qualsevol alçària, amb tall de branques de qualsevol diàmetre, en
ubicació de difícil accés, executat per empresa especialitzada, amb cistella mecànica i
mitjans auxiliars necessaris, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge, inclòs abocament i cànon associat.
S'inclou any de seguiment i supervisió de les afectacions realitzades.

570,75

€

Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos
Altres conceptes

25,63000
545,12000

€
€

1.500,00
1.500,00000

€
€

PP30-XX01

u

1.200,00

€

1.200,00000

€

BP31-XX01

P-55

PP7E-XX00

u

u

BP7I-XX00

P-56

PPPA-XX00

u

u

BPA1-XX00

P-57

PQ22-XX00

u

u

P-60
97,01000

€

Subministrament, instal·lació i muntatge de tòtem inferior amb mòdul acústic i semafòric, amb
estructura d'acer inoxidable AISI 316 de 1450x120x120, fixat mecànicament al terra, incloent
la totalitat de cablejats necessaris entre l'element i l'armari de maniobra. Tot segons
condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de
l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el moment de signatura del contracte).

3.430,30

€

Tòtem inferior amb mòdul acústic i semafòric, amb estructura d'acer inoxidable AISI 31
Altres conceptes

3.146,15000
284,15000

€
€

Subministrament, instal·lació i muntatge de tòtem superior amb mòdul acústic i semafòric,
amb mòdul de reversibilitat incorporat, amb estructura d'acer inoxidable AISI 316 de
1450x120x120, fixat mecànicament al terra, incloent la totalitat de cablejats necessaris entre
l'element i l'armari de maniobra. Tot segons condicions establertes en el Plec de
Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document
vigent en el moment de signatura del contracte).

3.720,57

€

Tòtem superior amb mòdul acústic i semafòric, amb mòdul de reversibilitat incorporat,
Altres conceptes

3.301,79000
418,78000

€
€

Subministrament, instal·lació i muntatge de display per a embarcament, programable i
integrat amb el sistema de telecomandament, format per banderola led antivandàlica amb
làmina antigrafiti i estanqueïtat IP65, fixat mecànicament a columna, incloent la totalitat de
cablejats necessaris entre l'element i l'armari de maniobra. Tot segons condicions establertes
en el Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona
(document vigent en el moment de signatura del contracte).

7.651,75

€

Display per a embarcament, programable i integrat amb el sistema de telecomandame
Altres conceptes

7.045,77000
605,98000

€
€

Subministrament, instal·lació i muntatge de conjunt de dos càmeres de control d'escala, amb
carcasa antivandàl·lica i amb làmina antigrafiti i estanqueïtat IP65, fixat mecànicament a
columna, incloent la totalitat de cablejats necessaris entre l'element i l'armari de maniobra.
Tot segons condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales
Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el moment de signatura del
contracte).

3.125,76

€

Conjunt de dos càmeres de control d'escala, amb carcasa antivandàl·lica i amb làmina
Altres conceptes

2.735,30000
390,46000

€
€

23,64
23,64000

€
€

44,16

€

Recol·locació de paperera existent, col·locada amb fixacions mecàniques
Altres conceptes

P-58

PR12-PROT u

Protecció de perímetre de tronc d'arbre existent, mitjançant la col·locació de fustes en tot el
seu perímetre i fins a una alçada de 3 metres, fixades amb filferro i amb corrugats D90mm
interiors cada 1 metres d'alçada; desmuntatge inclós.

PRE1-XX01

t

u

B2RA-28U0

P-61

XPA0-0LEG

t

u

Legalització complerta de la instal·lació, incloent projecte elèctric visat.
Sense descomposició

XPA0-1TOP u

Realiztació d'un aixecament topogràfic final d'obra segons el Plec d'especificacions tècniques
per al manteniment de la cartografia municipal 3D de l'Ajuntament de Barcelona.
Sense descomposició

Barcelona, març de 2022

BG2Q-1KTE

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,

4,44000

€

B0AM-078K

kg

Filferro acer galvanitzat

0,21900

€

B0H1-0OL2

m2

Post de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruix

21,10000
18,40100

€
€

Altres conceptes

u

B2RA-28U0

P-62
P-54

PRE1-XX00

Félix Belmar López
Enginyer Tècnic d´Obres Públiques

PRESSUPOST
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PRESSUPOST
OBRA

Pàg.:
01

1

PRESSUPOST

01

RASOS DE PEGUERA-MERCAT

CAPÍTOL

01

ENDERROCS I RETIRADES

TOTAL
1 PR12-PROT

2 PRE1-XX00

u

u

Protecció de perímetre de tronc d'arbre existent, mitjançant la
col·locació de fustes en tot el seu perímetre i fins a una alçada de 3
metres, fixades amb filferro i amb corrugats D90mm interiors cada 1
metres d'alçada; desmuntatge inclós. (P - 58)

44,16

Poda d'arbre planifoli de qualsevol alçària, amb tall de branques de
petit diàmetre, en ubicació de difícil accés, executat per empresa
especialitzada, amb cistella mecànica i mitjans auxiliars necessaris,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge, inclòs abocament i
cànon associat. S'inclou any de seguiment i supervisió de les
afectacions realitzades. (P - 59)

241,50

15,000

5,000

662,40

u

Poda d'arbre planifoli de qualsevol alçària, amb tall de branques de
qualsevol diàmetre, en ubicació de difícil accés, executat per empresa
especialitzada, amb cistella mecànica i mitjans auxiliars necessaris,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge, inclòs abocament i
cànon associat. S'inclou any de seguiment i supervisió de les
afectacions realitzades. (P - 60)

570,75

6,000

3.424,50

4 P21Q2-XX00

u

Retirada de paperera ancorada al terra amb acopi provisional en obra
per a posterior recol·locació. (P - 8)

5,70

1,000

5,70

5 P2146-XX01

m2

Retirada manual de paviment de llambordins ceràmics, en àmbits de
petites dimensions, amb acopi provisional en obra per a posterior
recol·locació, transport interior i càrrega sobre contenidor de materials
no aprofitables. (P - 3)

30,67

46,250

1.418,49

6 P2146-XX00

m2

Demolició de base de formigó, de 15 cm de gruix mig, realitzat amb
compressor, amb tall lateral de la base de formigó mitjançant amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, transport interior de runes fins
a zona de càrrega i càrrega de runes sobre contenidor. (P - 2)

29,68

46,250

1.372,70

7 P21Z2-XX00

m

Tall de xapa metàl·lica de revestiment, executat amb disc manual (P 9)

17,96

83,000

1.490,68

8 P2142-4RNX

m2

Retirada de xapa metàl·lica de revestiment, per a tasques de
desmuntatge o eliminació de zones rovellades, transport interior,
càrrega sobre contenidor i transport a centre de reciclatge, cànon
d'abocament inclòs. (P - 1)

18,92

23,850

451,24

9 P21DD-HBKX

u

Desmuntatge d'element de vigilància i/o control associat a escala,
col·locat en columna exterior, accessoris, cablejats i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, amb tapat amb massilla especial de
forats en columna, càrrega manual de l'element sobre camió o
contenidor, transport a magatzem municipal o abocador, inclòs cànon
d'abocament dels materials excedents no aprofitables. (P - 5)

107,99

9,000

971,91

Desmuntatge d'armari metàl·lic associat a escomesa elèctrica de
companyia, amb desconnexionat previ a executar per part de
companyia, amb mitjans manuals, incloent bancada associada,
acondicionament de parament posterior, càrrega manual de l'element
sobre camió o contenidor, transport a magatzem municipal o
abocador, inclòs cànon d'abocament dels materials excedents no
aprofitables. (P - 6)

402,62

Desmuntatge d'armari metàl·lic associat a control d'escala, amb
desconnexionat previ, amb mitjans manuals, incloent bancada
associada, acondicionament de parament posterior, càrrega manual
de l'element sobre camió o contenidor, transport a magatzem
municipal o abocador, inclòs cànon d'abocament dels materials
excedents no aprofitables. (P - 7)

465,99

Desmuntatge complert, per a postertior substitució, d'escala mecànica
d'amplària dels graons de fins a 1200 mm, desnivell de 7 a 9 metres,
amb mitjans manuals i mecànics, amb suport de grua autoportant de
gran tonatge, segregació de residus segons tipologia, càrrega manual

20.214,18

11 P21DE-XX02

12 P21D8-R005

u

u

u

1,000

2,000

2,000

CAPÍTOL

01.01.01

52.768,08

OBRA

01

PRESSUPSOT ESCALES MECÀNIQUES

SUBOBRA

01

RASOS DE PEGUERA-MERCAT

CAPÍTOL

02

INSTAL·LACIONS ESCALA

1.207,50

3 PRE1-XX01

10 P21DE-XX00

2

de l'element sobre camió o contenidor, transport a magatzem
municipal o abocador, inclòs cànon d'abocament dels materials
excedents no aprofitables. Incloent treballs complementaris
d'adequació i neteja associats a estructura de suport existent.
(P - 4)

PRESSUPSOT ESCALES MECÀNIQUES

SUBOBRA

Pàg.:

1 PL10-M101

u

Subministrament, instal·lació i muntatge complert d'escala mecànica
reversible d'exterior, reforçada i preparades per ambient marí, de 7 a 8
metres de desnivell, amb graons 100 cm d'amplada i 400 mm de
fondària, velocitat de desplaçament de 0,5 m/s, velocitat de transició
de 0,2 m/s, velocitat d'espera de 0 m/s i capacitat per a 6000
persones/hora. Equip elèctric d'alimentació trifàsica 400/230 V, amb
neutre, f=50H. Amb balustrada de vidre temperat opac de 10mm de
gruix, geometria segons plànols de detall, amb redefinició geomètrica
de l'escala, si s'escau, en base a condicionants preexistents un cop
desmuntada l'escala prèvia. Inclou passamans negres termoplàstics,
entrada de passamans d'acer inoxidable, raspalls entre sòcol de les
escales i graons, xapa interior de fossat inclinada per a facilitar el
desguàs, safates de recull-escombraries sota la placa de pintes,
canalons de protecció de cadenes de graons d'acer galvanitzat, perfil
sota passamans, perfil de sòcol, i cobriment de sòcol d'acer inoxidable
AISI 316 de 2 mm de gruix, recobriment de l'estructura interior i
exterior de l'escala amb pintura epoxi amb tractament anticorrosiu,
rodaments estancs, acabat d'esglaons, tapes de fossat amb frontisses
i pissaderes R11; detecció d'usuaris mitjançant radar o fotocèl·lules en
cas de distància inferior a 5 metres respecte altre escala o distància
inferior a 1,50 metres respecte ubicació de tòtem de reversibilitat. Fre
auxiliar per a qualsevol desnivell, sensor de detecció de nivell d'aigua
en fossat inferior, microcontactes en sòcols en els embarcaments,
seguretat d'elevació d'esglaons, seguretat de trencament de cadena
principal, trinquet mecànic en eix principal, sensor de nivell d'oli en el
reductor, cablejats, connexions, proves, tot segons normativa EN-115.
Amb neteja, preparació i condicionament previ de l'estructura de
suport preexistent, suport de grua autopropulsada de gran tonatge per
al muntatge i la totalitat dels mitjans auxiliars necessaris, i segellat de
les unions entre escala i estructura existent. Tot segons condicions
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales
Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el
moment de signatura del contracte).
(P - 50)

155.422,41

2,000

310.844,82

2 PDH0-XX00

u

Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de
clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió,
amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat
en camió cisterna (P - 39)

303,82

2,000

607,64

3 PG10-XX00

u

Subministra i instal·lació d'armari d'escomesa de companyia elèctrica,
de 1250x520x520mm, en xapa d'acer inoxidable AISI 304 pintada Ral
7021 i tractament antigrafiti incorporat, amb dues portes enfrontades
amb mòdul per a companyia i abonat, tancaments antivandàlics de
triple acció, amb sòcol i bancada de 300mm d'acer inoxidable amb
ancoratge marí, posta a terra. Inclou caixa de seccionament CS-400,
caixa general de protecció CGP 160A i mòdul TMF1 segons norma de
companyia. Encastat al terra amb base de formigó i connexió de
conduccions associades, segons norma companyia. (P - 46)

5.084,53

1,000

5.084,53

4 PG10-XX01

u

Subministra i instal·lació d'armari de maniobra d'escala mecànica
estanc i amb ventilacions, de 1350x2550x320mm, en xapa d'acer
inoxidable AISI 316 i tractament antigrafiti incorporat, amb tres portes
dobles (quadre de maniobra, comandament, protecció y control de les
escales mecàniques / quadre de telecomunicacions / serveis

3.480,23

2,000

6.960,46

402,62

931,98

40.428,36

EUR

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

3

auxiliars), tancaments antivandàlics de triple acció, homologat
Ajuntament de Barcelona, il·luminació interior fixa i estanca IP54 (200
lux interiors) amb sòcol i bancada de 300mm d'acer inoxidable amb
ancoratge marí, posta a terra. Encastat al terra amb base de formigó i
connexió de conduccions associades. Tot segons condicions
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales
Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el
moment de signatura del contracte).
(P - 47)
5 PG06-XX00

6 PG11-XX00

7 PP7E-XX00

8 PPPA-XX00

9 PP30-XX00

10 PP30-XX01

11 PHM2-XX00

u

u

u

u

u

u

u

PRESSUPOST

Pàg.:

4

tractament antigrafiti i antienganxines en tot el seu fuste, col·locada
sobre dau de formigó 60x60x80 (P - 49)
12 PB91-XX00

TOTAL

Aparellatge interior per a armari de maniobra d'escala mecànica,
incloent PLCs tant de la escala com del telecomandament, el variador,
el filtre elèctric, l'analitzador de xarxa elèctrica trifàsica amb neutre i
tots els relés, contactors i proteccions necessaris per al bon
funcionament de l'equip, amb indicació amb LED i serigrafiat del nom
del senyal al qual correspon de comunicació, equips i proteccions,
analitzador de xarxa elèctrica, variador de freqüència, filtre elèctric,
borns de connexió pels diferents circuits, petit material auxiliar per a
assegurar ordre interior de l'armari, endoll a 230V de
transformador-separador en quadre de maniobra i 4 bases d'endolls al
quadre de telecomunicacions,
SAI 600VA/360W, integració
d'analitzador de xarxa, amb integració amb sistema SCADA de
l'Ajuntament de Barcelona. Incloent la totalitat de cablejats elèctrics
associats per a connexionat entre quadre d'escomesa i armari i entre
armari de maniobra i escala i cablejats de comunicació necessaris
entre router IMI / mòdul 4G / fins armari de maniobra. Tot segons
condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques
d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent
en el moment de signatura del contracte). (P - 45)

7.609,16

Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa, muntat
superficialment, incloent bancada de 300mm alçada, segons
requiriments normatius del departament d'IMI municipal. Encastat al
terra amb base de formigó i connexió de conduccions associades. (P 48)

866,09

Subministrament, instal·lació i muntatge de display per a
embarcament, programable i integrat amb el sistema de
telecomandament, format per banderola led antivandàlica amb làmina
antigrafiti i estanqueïtat IP65, fixat mecànicament a columna, incloent
la totalitat de cablejats necessaris entre l'element i l'armari de
maniobra. Tot segons condicions establertes en el Plec de
Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de
Barcelona (document vigent en el moment de signatura del contracte).
(P - 55)

7.651,75

Subministrament, instal·lació i muntatge de conjunt de dos càmeres de
control d'escala, amb carcasa antivandàl·lica i amb làmina antigrafiti i
estanqueïtat IP65, fixat mecànicament a columna, incloent la totalitat
de cablejats necessaris entre l'element i l'armari de maniobra. Tot
segons condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques
d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent
en el moment de signatura del contracte). (P - 56)

3.125,76

Subministrament, instal·lació i muntatge de tòtem inferior amb mòdul
acústic i semafòric, amb estructura d'acer inoxidable AISI 316 de
1450x120x120, fixat mecànicament al terra, incloent la totalitat de
cablejats necessaris entre l'element i l'armari de maniobra. Tot segons
condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques
d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent
en el moment de signatura del contracte). (P - 53)

3.430,30

Subministrament, instal·lació i muntatge de tòtem superior amb mòdul
acústic i semafòric, amb mòdul de reversibilitat incorporat, amb
estructura d'acer inoxidable AISI 316 de 1450x120x120, fixat
mecànicament al terra, incloent la totalitat de cablejats necessaris
entre l'element i l'armari de maniobra. Tot segons condicions
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques d'Escales
Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona (document vigent en el
moment de signatura del contracte). (P - 54)

3.720,57

Columna tubular d'acer inoxidable, de 120 mm de diàmetre i 4,20
metres d'alçada, coronament amb platina, amb base platina i porta,
cartel·les inferiors reforçades, posta a terra mitjançant placa,

1.175,25

2,000

1,000

4,000

2,000

2,000

2,000

4,000

15.218,32

866,09

m2

CAPÍTOL

01

PRESSUPSOT ESCALES MECÀNIQUES

SUBOBRA

01

RASOS DE PEGUERA-MERCAT

CAPÍTOL

03

CANALITZACIONS

682,85

1 P221E-XX00

m3

Excavació de rases en presència de serveis, incloent part proporcional
de roca, realitzada mitjans manuals, retroexcavadora i
retroexcavadora amb martell trencador per a zones de roca, amb
transport interior de terres i càrrega sobre contenidor. (P - 10)

25,24

24,640

621,91

2 P2241-XX00

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM (P - 11)

5,30

30,800

163,24

3 PDG2-XX01

m

Tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, col·locat en canalització de serveis o fixació en estructura
d'escala, fil guia, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors (P - 36)

5,10

115,500

589,05

4 PDG2-XX02

m

Tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, col·locat en canalització de serveis o fixació en estructura
d'escala, fil guia, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors (P - 37)

6,29

250,800

1.577,53

5 PDG2-XX00

m

Tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, col·locat en canalització de serveis o fixació en estructura
d'escala, fil guia, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors (P - 35)

7,31

44,000

321,64

6 P312-XX00

m3

Rebliment de rases amb formigó HM-20/F/20/I, de consistència fluïda
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior
mecànic (P - 16)

116,64

12,320

1.437,00

7 P2255-XX00

m3

Rebliment i piconatge de rasa amb sauló garbellat, en tongades de
fins a 25 cm de gruix, utilitzant picó vibrant i transport interior mecànic
(P - 12)

47,15

12,320

580,89

8 PDG5-XX00

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 38)

3,26

77,000

251,02

9 PDK2-XX00

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 43)

267,61

2,000

535,22

10 PDK2-XX01

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x60, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P 44)

282,76

1,000

282,76

11 PDK1-XX00

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter, inscripció segons servei (P - 40)

250,36

2,000

500,72

12 PDK1-XX01

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter, inscripció segons servei (P - 41)

345,15

1,000

345,15

13 PDK2-CON1

u

Connexió de nova canalització a pericó de registre existent (P - 42)

77,90

1,000

77,90

7.441,14

EUR

1,320

396.125,97

OBRA

6.860,60

4.701,00

517,31

01.01.02

30.607,00

6.251,52

Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb
acabat amb vinil segons plànols de detall, amb tractament antigrafiti,
fixat al suport (P - 23)

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
AVINGUDA RASOS DE PEGUERA-MERCAT, BARRI CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
AVINGUDA RASOS DE PEGUERA-MERCAT, BARRI CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS

PRESSUPOST
TOTAL

CAPÍTOL

Pàg.:

01.01.03

5

7.284,03

PRESSUPOST
TOTAL

CAPÍTOL

Pàg.:

01.01.05

21.675,20

OBRA

01

PRESSUPSOT ESCALES MECÀNIQUES

OBRA

01

SUBOBRA

01

RASOS DE PEGUERA-MERCAT

SUBOBRA

01

RASOS DE PEGUERA-MERCAT

CAPÍTOL

04

MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

CAPÍTOL

06

ORGANITZACIÓ DE LES OBRES

1 PL10-MAN1

2 PL10-MAN2

TOTAL

mes

mes

CAPÍTOL

Manteniment preventiu i correctiu, amb sistema tot risc, d'escala
mecànica de fins a 10 metres de desnivell, incloent escala, quadre i
elements, segons especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques
d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona i Plec de
Prescripcions Tècniques pel Manteniment de les Escales Mecàniques
situades a l'espai públic durant el període de garantia. (P - 51)

1.034,76

Manteniment preventiu i correctiu, amb sistema tot risc, dels sistemes
de telecontrol (PLC, càmeres, panells LED informatius, analitzador de
xarxes, dispositius sonors per a invidents...) i estructures fixes
associades a escala (bàculs de reversibilitat de l’escala, pals per
suportar de càmeres i panels...), segons especificacions del Plec de
Prescripcions Tècniques d'Escales Mecàniques de l'Ajuntament de
Barcelona i Plec de Prescripcions Tècniques pel Manteniment de les
Escales Mecàniques situades a l'espai públic durant el període de
garantia. (P - 52)

97,01

24,000

24,000

01.01.04

24.834,24

2.328,24

6

PRESSUPSOT ESCALES MECÀNIQUES

1 PBB2-XX00

u

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil
i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

19,55

32,000

625,60

2 PBCD-XX00

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

6,85

50,000

342,50

3 PBCA-XX00

u

Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria
recarregable i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

123,11

6,000

738,66

4 PBBC-XX00

u

Senyal manual per a senyalista (P - 26)

14,56

2,000

29,12

5 PBBJ-XX01

u

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

72,85

6,000

437,10

6 PBBJ-XX00

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

66,03

6,000

396,18

7 PBBJ-XX02

u

Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

81,70

2,000

163,40

8 PBB8-XX00

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 170 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

573,17

9,000

5.158,53

27.162,48

OBRA

01

SUBOBRA

01

PRESSUPSOT ESCALES MECÀNIQUES
RASOS DE PEGUERA-MERCAT

9 PBC5-XX00

u

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària (P - 30)

36,22

10,000

362,20

CAPÍTOL

05

REPOSICIONS EN SUPERFÍCIE

10 PBCD-HORA

h

Hora d'operari, en jornada festiva, associada al control del trànsit en
actuacions de tall puntual de carrer per implantació de grua de grans
dimensions (P - 32)

27,42

64,000

1.754,88

11 PBCD-MUNT

m

Muntatge i desmuntatge (sense subministrament de material) de
desviaments de trànsit associat a tall puntual de carrer, a executar en
jornada festiva, incloent els treballs associats al desviament de les
línies de bus afectades, segons indicacions del Comité d'Obres i
Guardia Urbana (P - 33)

877,58

4,000

3.510,32

1 PQ22-XX00

u

Recol·locació de paperera existent, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 57)

23,64

1,000

23,64

2 P931-XX00

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 20)

114,04

6,938

791,21

3 P9D1-6FKR

m2

Neteja de llambordí ceràmic acopiat en obra, amb recol·locació
seguint l'especejament origianal, col·locat i rejuntat amb morter de
ciment 1:6 (P - 21)

66,93

23,125

1.547,76

4 P9D1-XX00

m2

Subministrament i col·locació de paviment de llambordí ceràmic de
forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, de característiques
similars a les actuals, amb col·locació seguint l'especejament
origianal, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 (P - 22)

87,60

23,125

2.025,75

5 P4T1-XX00

m2

Neteja de xapa metàl·lica per a extreure òxid, brutícia i pintades,
realitzat amb hidra netejadora, amb regulador de pressió entre 30 i
300W i regulació de temperatura entre 0 i 95 graus, amb amplicació de
50% aigua i 50% vapor i utilització de productes biodegradables.
Incloent mitjans auxiliars necessaris i neteja general de l'espai.
(P - 18)

12,72

121,200

1.541,66

Planxa d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, de 8 mm de gruix,
retallada segons dimensions específiques requerides en obra i
soldada a estructura preexistent, incloent la neteja i preparació prèvia
de la zona a soldar i col·locació d'elements de reforç estructural
posteriors. (P - 17)

350,32

Neteja i repintat de planxa d'acer, amb pintura de partícules
metàl·liques, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat
(P - 19)

41,03

6 P44D-XX00

7 P892-XX00

m2

m2

30,750

121,200

TOTAL

CAPÍTOL

01.01.06

OBRA

01

SUBOBRA

01

RASOS DE PEGUERA-MERCAT

CAPÍTOL

07

GESTIÓ DE RESIDUS

EUR

PRESSUPSOT ESCALES MECÀNIQUES

1 P2R5-XX00

m3

Transport de terres i/o residus inerts o no especials procedents
d'enderrocs o excavació, a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 13)

21,87

42,057

919,79

2 P2RA-XX01

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

9,57

29,568

282,97

3 P2RA-XX00

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 14)

27,51

12,489

343,57

10.772,34

4.972,84

13.518,49

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
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PRESSUPOST
TOTAL

CAPÍTOL

Pàg.:

01.01.07

7

1.546,33

OBRA

01

SUBOBRA

01

PRESSUPSOT ESCALES MECÀNIQUES
RASOS DE PEGUERA-MERCAT

CAPÍTOL

08

VARIS

1 XPA0-SS01

pa

Partida alçada d'abonament íntegre per a la segureta i salut. (P - 0)

11.655,59

1,000

11.655,59

2 XPA0-REP1

pa

Partida alçada a justificar per a la realització d'actuacions associades
a sol·licitud dels responsables d'espai públic durant la fase d'obra. (P 0)

28.000,00

1,000

28.000,00

3 XPA0-1TOP

u

Realiztació d'un aixecament topogràfic final d'obra segons el Plec
d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia
municipal 3D de l'Ajuntament de Barcelona. (P - 62)

1.200,00

1,000

1.200,00

4 XPA0-0LEG

u

Legalització complerta de la instal·lació, incloent projecte elèctric visat.
(P - 61)

1.500,00

1,000

1.500,00

TOTAL

CAPÍTOL

01.01.08

42.355,59

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
AVINGUDA RASOS DE PEGUERA-MERCAT, BARRI CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS

RESUM DE PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ D´ESCALES MECÀNIQUES A BARCELONA.
AVINGUDA RASOS DE PEGUERA-MERCAT, BARRI CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS

Pàg.:

1

NIVELL 3: CAPÍTOL
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL

01.01.01

ENDERROCS I RETIRADES

52.768,08

CAPÍTOL

01.01.02

INSTAL·LACIONS ESCALA

396.125,97

CAPÍTOL

01.01.03

CANALITZACIONS

CAPÍTOL

01.01.04

MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

27.162,48

CAPÍTOL

01.01.05

REPOSICIONS EN SUPERFÍCIE

21.675,20
13.518,49

CAPÍTOL

01.01.06

ORGANITZACIÓ DE LES OBRES

CAPÍTOL

01.01.07

GESTIÓ DE RESIDUS

CAPÍTOL

01.01.08

VARIS

SUBOBRA

01.01

RASOS DE PEGUERA-MERCAT

7.284,03

1.546,33

SUBOBRA

01.01

RASOS DE PEGUERA-MERCAT

562.436,17

OBRA

01

PRESSUPSOT ESCALES MECÀNIQUES

562.436,17

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
562.436,17
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PRESSUPSOT ESCALES MECÀNIQUES

1

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

562.436,17

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 562.436,17............................................................

73.116,70

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 562.436,17...............................................................

33.746,17

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

669.299,04

21 % IVA SOBRE 669.299,04...............................................................................................

140.552,80

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

809.851,84

42.355,59

NIVELL 2: SUBOBRA
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

01

Pàg.

562.436,17

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
562.436,17
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

562.436,17
562.436,17

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
vuit-cents nou mil vuit-cents cinquanta-un euros amb vuitanta-quatre cèntims
Barcelona, març de 2022

Félix Belmar López
Enginyer Tècnic d´Obres Públiques

EUR

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

21.1.- Pressupost de l’obra

21.2.- Pressupost per al coneixement de l’administració

El pressupost de projecte incorpora tots aquells imports i conceptes que formaran part del procés de

En paralꞏlel a aquest pressupost general, l’administració preveu una sèrie de conceptes o partides

licitació de les obres i que definiran les actuacions, preus unitaris i imports globals que aniran

que si bé, van associades a la mateixa obra, no han de per què formar part de l’adjudicació del

associats a l’adjudicació del contractista principal. Aquests valors són, segons detalla el pressupost de

contractista i molt probablement aquestes seran tramitades i abonades de forma paralꞏlela a

projecte:

l’adjudicació de l’obra general. A continuació es detallen aquests conceptes i les valors resultants
finals (valors sense IVA):
ꞏ Control de qualitat de les obres (segons annex 22) – 2.538,48 € (IVA exclòs)
ꞏ Pagament a companyia Edistribución SSAA E01 (nova escomesa) – 1.000 € (IVA exclòs)
ꞏ Pagament a companyia Edistribución SSAA E02 (anulꞏlació escomesa) – 600 € (IVA exclòs)
ꞏ Pagament a mantenidor xarxa IMI en concepte a extensió xarxa – 10.863,65 € (IVA exclòs)
D’aquesta forma, com a import a afegir dintre del pressupost per al coneixement de l’administració cal
tenir en compte una previsió de quinze mil dos euros amb tretze cèntims (15.002,13 €), més l’IVA
corresponent

ascendeix a divuit mil cent cinquanta-dos mil euros amb cinquanta-vuit

cèntims(18.152,58 €).
Per tant, tenint en compte l’import de l’obra definit en el punt anterior, el Pressupost per al
Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de vuit-cents vint-i-vuit mil quatre euros amb
quaranta-dos cèntims (828.004,42 €), IVA inclòs.

DOCUMENT NÚM. 5
SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

INFORME D’APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

INSTRUCCIÓ TÈCNICA
PER A L’APLICACIÓ
DE CRITERIS
AMBIENTALS EN

PROJECTES
D’OBRES

REDACCIÓ DE PROJECTES
D’EDIFICACIÓ, DE NOVA CONSTRUCCIÓ,
GRAN REHABILITACIÓ O DE REFORMA

Autosuficiència
i certificació
energètica

Resposta a
l’emergència
climàtica

Costos de cicle
de vida i pla de
manteniment

Estàndards
d’excel·lència
ambiental

Increment del verd
i la biodiversitat

Fusta d’explotacions
forestals sostenibles

Criteris a favor de
l’economia circular

Edificis ciclables

INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER
A L’APLICACIÓ DE CRITERIS
AMBIENTALS EN
PROJECTES D’OBRES
L’Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís ciutadà
per la sostenibilitat 2012-2022, la Instrucció per l’ambientalització de les obres
de l’Ajuntament de Barcelona de 15 d’octubre de 2009. La Política de compra
responsable de fusta de gestió forestal sostenible, la Mesura de govern per la transició cap a la sobirania energètica de Barcelona (2016), el Pla d’autosuficiència
energètica de Barcelona (2024), el Pla per a la millora de la qualitat de l’aire a
Barcelona, el Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona, l’Ordenança del medi
ambient de Barcelona i altres plans relacionats, com el Pla d’Estalvi i Eficiència
energètica als edificis municipals o el Pla Clima 2018 - 2030, o la Mesura de
govern Programa d’impuls de la Infraestructura verda urbana 2017-2030, treballa
per minimitzar els impactes ambientals derivats de les obres municipals i tendir
a l’autosuficiència energètica i l’excel·lència ambiental en els projectes d’espai
públic i d’edificació.

El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril, de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona estableix l’elaboració d’un Pla anual de contractació i aprova les guies de contractació pública social i ambiental, incloent-hi
les instruccions tècniques en les que es proposen criteris ambientals específics
a tenir en compte en la compra i contractació dels grups de productes i serveis
definits com a prioritaris. Les Instruccions tècniques de sostenibilitat en la contractació formen un conjunt coherent de normes que es complementen dins d’un
programa de major abast com és el Programa Ajuntament + Sostenible.
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1 OBJECTE

2.2 Incorporació en els plecs

Aquesta instrucció tècnica té per objecte definir, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia
S1/D/2017-1271 de contractació pública sostenible, els criteris per a clàusules ambientals per a la redacció de projectes i l’execució de l’obra d’arquitectura, espai públic i
infraestructures que fan els diferents operadors municipals.

Tots els òrgans de contractació estan obligats a complir aquesta instrucció, i han de garantir en tots els casos la incorporació en els plecs dels criteris ambientals corresponents
segons el tipus de contracte.

Per assolir aquest objectiu, aquesta instrucció:

2.3 Excepció i informe justificatiu

a. Classifica les principals tipologies de contractes relacionats amb projectes i obres
b. Defineix les prioritats que cal tenir en compte en la contractació
c. Estableix els principals àmbits d’aplicació de criteris ambientals en cada tipologia i
		 defineix els criteris ambientals que cal aplicar
d. Estableix el sistema de seguiment

D’acord amb el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de contractació pública sostenible,
els òrgans de contractació competents o els responsables dels contractes poden considerar que les característiques del contracte no són adequades per incorporar totes o algunes
de les clàusules ambientals que estableix aquesta instrucció. En aquests casos, l’òrgan
de contractació competent ha de justificar-ho degudament a l’expedient segons
el que especifica l’apartat 4.2.

2 ÀMBIT D’APLICACIÓ

3 ABAST

2.1 Àmbit subjectiu

Aquesta instrucció estableix criteris concrets per a les tipologies de contractes següents:

D’acord amb el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de contractació pública sostenible,
aquesta instrucció és de compliment obligatori en els contractes subscrits per l’Ajuntament
de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de poder adjudicador, que
tinguin per objecte contractual el que estableix l’apartat 3, “Abast”.

• Redacció de projectes d’urbanització o infraestructures (projectes d’obres de l’espai
públic, siguin d’urbanització, remodelació o manteniment).
• Redacció de projectes d’edificació, tant per nova construcció o gran rehabilitació, com
per reforma.
• Execució d’obres d’edificació i urbanització, conseqüència dels anteriors.
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A efectes d’aplicació d’aquesta instrucció es defineixen com a reforma les actuacions
definides al Protocol de tramitació pels Districtes dels projectes d’obres ordinàries d’edificació següents:
• Totes les obres de nivell I
• Les obres de nivell II i III, que afectin una superfície mínima de 200 m2 i que el seu
PEM sigui superior a 200.000 euros.
L’Ajuntament de Barcelona i els ens depenents que tenen la condició de poder adjudicador també han de tenir cura que s’apliquin els criteris definits en aquesta instrucció quan
s’estableixin acords amb operadors privats per a la elaboració de projectes o execució d’obres
d’urbanització, de manteniment o d’instal·lació d’elements urbans en l’espai públic de la
ciutat i s’han d’assegurar que estan degudament incorporats en el projecte i en els protocols
de recepció de l’obra.

• En cas de redacció de projectes d’urbanització o infraestructures: la incorporació de
criteris ambientals relatius a elements urbans, autosuficiència hídrica, criteris d’autosuficiència energètica, biodiversitat i elements TIC. criteris relatius a la preservació de
la qualitat de les masses d’aigua: protecció dels aqüífers i reserves d’aigua, i protecció
de les platges i els seus usos.
• En cas de redacció de projectes d’edificació: la incorporació de criteris detallats
relacionats amb els criteris d’autosuficiència energètica (mínima demanda energètica
i màxima generació renovable), hídrica i ambiental; criteris relatius a la biodiversitat i
altres estàndards d’excel·lència ambiental.
• En cas d’execució d’obres: s’estableixen criteris específics per a l’execució d’obres
d’edificació relatius a l’eficiència energètica, el confort i el manteniment.

4.2 Informe justificatiu

4 PRIORITATS
4.1 Prioritats ambientals per a obres
Conseqüentment amb els diversos compromisos de protecció del medi ambient adquirits
per l’Ajuntament de Barcelona, les prioritats a l’hora de determinar els criteris ambientals
per a la redacció de projectes, l’execució d’obres i manteniment són les següents:
• En totes les contractacions: l’aplicació de la Instrucció per l’ambientalització de les
obres de l’Ajuntament de Barcelona de 15 d’octubre de 2009, de la Instrucció tècnica
per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta i de criteris generals d’autosuficiència ambiental i energètica.

En cas que la direcció de serveis corresponent o, si escau, l’òrgan de contractació competent consideri no aplicables les prioritats assenyalades, o determinats requeriments
o criteris ambientals, o bé consideri el contracte en si mateix com a no apropiat per
a l’aplicació d’aquesta instrucció, ho ha d’indicar i precisar en un informe en què concreti,
com a mínim:
• Les especificitats dels usos i les funcions que ho justifiquen.
• Les característiques i els requeriments tècnics especials del projecte o l’obra que ho
justifiquen i que no estan garantits per les prioritats definides anteriorment, de manera
contrastada amb les característiques d’aquestes.
Aquest informe ha d’estar a la disposició dels responsables del seguiment d’aquesta
instrucció, quan així ho requereixin.
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5 CRITERIS AMBIENTALS
La taula següent recull els diferents aspectes ambientals per a cadascuna de les
tipologies de contractes indicats.

Incorporació de tècnics ambientals i d’energia en el projecte
Redacció
de projectes
d’urbanització Aplicació del Decret per a l'ambientalització de les obres

Criteris i requeriments d'autosuficiència energètica i ambiental
Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència
energètica
Aplicació de la Instrucció de la fusta
Criteris per fer front a l’emergència climàtica
Requeriments d’autosuficiència energètica
Criteris per a la consideració del cicle de vida de la infraestructura
i per a l’eficient transmissió de la informació
Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat
Criteris relatius a la preservació de la qualitat de les masses d’aigua
i els seus usos i a l’autosuficiència hídrica
Criteris relatius a elements urbans
Criteris a favor de l'economia circular
(productes i materials de construcció)
Criteris relatius a la incorporació de sistemes i tecnologies TIC
Altres estàndards d'excel·lència ambiental
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Redacció
de projectes
d’edificació

Incorporació de tècnics ambientals i d’energia en el projecte
Aplicació del Decret per a l'ambientalització de les obres
Criteris i requeriments d'autosuficiència energètica i ambiental

Incorporació de tècnics ambientals i d’energia en el projecte
Execució
d’obres
d’urbanització Aplicació del Decret per a l'ambientalització de les obres
o edificació

Criteris i requeriments d'autosuficiència energètica i ambiental

Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència
energètica

Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència
energètica

Aplicació de la Instrucció de la fusta

Aplicació de la Instrucció de la fusta

Criteris per fer front a l’emergència climàtica

Aplicació del Manual de qualitat de les obres

Requeriments d’autosuficiència energètica

Certificat energètic edifici acabat

Certificació Energètica en fase de projecte

Criteris relatius a millores en el control de qualitat i garantia

Càlcul del cost total de la propietat

Documentació requerida en els projectes per a la recepció d’edificis

Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat

Acompanyament per part del contractista durant el període d’un any

Criteris relatius a la preservació de la qualitat de les masses d’aigua
i els seus usos i a l’autosuficiència hídrica

Criteris relatius a la protecció de la fauna protegida

Implementació d’edificis ciclables
Criteris a favor de l'economia circular
(productes i materials de construcció)
Altres estàndards d'excel·lència ambiental

A continuació es detallen els criteris ambientals que cal incloure en els plecs de contractació descrits anteriorment.
En els articles següents s’indica quan els criteris han de ser incorporats com a especificació tècnica o poden ser incorporats com a criteri d’adjudicació valorable. En aquest
darrer cas l’òrgan de contractació ha de determinar la puntuació que atribueix al compliment de cadascun dels criteris d’adjudicació i la fórmula de valoració corresponent.
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5.1 Requisit de compliment potestatiu en totes les contractacions:
Solvència tècnica

• Manual bàsic per a l’elaboració de la memòria ambiental associada als projectes
d’obres de l’Ajuntament de Barcelona
• Guia per a l’ambientalització de l’execució d’obres

I- Incorporació de tècnics competents en matèria de medi ambient i d’energia en el projecte

L’òrgan de contractació pot considerar incorporar com a requisit de solvència tècnica, en
funció de les característiques del projecte i d’acord amb el grau d’especialització requerit, que en l’equip tècnic redactor del projecte hi figuri un tècnic competent en matèria
de medi ambient i d’energia.

5.2 Criteris de compliment obligatori en totes les contractacions
L’òrgan de contractació ha d’establir els requeriments obligatoris per a les contractacions
de redacció de projectes i d’execució d’obres següents:
I- Aplicació de la Instrucció per l’ambientalització de les obres de l’Ajuntament de Barcelona
de 15 d’octubre de 2009.

És aplicable la Instrucció per l’ambientalització de les obres de l’Ajuntament de Barcelona de 15 d’octubre de 2009, en què s’estableix l’obligatorietat de la realització, en fase
de projecte, d’una memòria ambiental, i, en fase d’execució d’obra, d’un Pla d’ambientalització, que s’ha de validar en tot cas abans de l’acta de replantejament de l’obra i per al
seu compliment en el transcurs de l’execució de l’obra esmentada, per a tots els projectes d’obres, sempre que el seu pressupost estimat per a l’obra inclosa en el projecte sigui
igual o superior a 450.000 euros i no estiguin subjectes a Avaluació d’Impacte Ambiental, segons la legislació vigent.
Per donar compliment als requeriments bàsics que han d’acomplir totes les obres que
contracti l’Ajuntament de Barcelona s’utilitzaran els materials i guies de suport a l’ambientalització d’obres:

• Guia de control de l’ambientalització de l’execució d’obres
II - Criteris i requeriments d’autosuficiència energètica i ambiental

L’òrgan de contractació ha d’incorporar en tots els plecs de redacció de projectes i execució d’obres els criteris generals d’autosuficiència energètica i ambiental, com són:
• les solucions energètiques que tendeixin cap a l’autosuficiència energètica i redueixin
la potència instal·lada, preferentment amb sistemes passius i de generació d’energia
amb fonts renovables a escala local que permetin assolir un balanç d’emissions zero;
• la gestió eficaç dels recursos hídrics considerant tot el cicle d’aigua, des de la captació fins a l’evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica, pluvial i aprofitament d’aigües
grises o regenerada), afavorint l’aplicació de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible
(d’ara en endavant, SUDS);
• la construcció amb materials amb l’impacte més petit possible en el seu cicle de vida;
i amb tècniques de baix impacte ambiental i aplicació de solucions basades en la
natura
• el foment de la connectivitat del verd urbà (corredors verds urbans), la naturalització
de la ciutat i una biodiversitat més gran del verd urbà a totes les escales; creació de
microhàbitats i espais naturalitzats
• la incorporació de sistemes i tecnologia intel·ligent d’equips, instal·lacions i possibles
microxarxes (d’energia, aigua, mobilitat —vehicle elèctric— o altres recursos) que
afavoreixin l’ús eficient i el monitoratge dels recursos i els efluents;
• la incorporació de solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus
basades en els principis de l’economia circular;
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Els criteris generals d’autosuficiència energètica i ambiental es concretaran en forma de
criteris específics adaptats a cada plec, seguint les prioritats definides en els apartats
5.3, 5.4 i 5.5.

5.3 Criteris per els contractes per a la redacció de projectes d’espai
públic i d’infraestructures
I - Criteris per fer front a l’emergència climàtica

III – Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència energètica

Per tal de garantir el compliment de les mesures d’autosuficiència energètica per projectes d’espai públic i d’infraestructures (apartat 5.3. II) i/o de redacció de projectes
d’edificació (apartat 5.4 II), l’òrgan de contractació ha de disposar d’un informe favorable
de l’Agència d’Energia de Barcelona en les diferents fases del projecte (projecte bàsic
i projecte executiu), d’acord al que estableix el protocol REP energia per a edificis
i equipaments municipals i la Instrucció per a la incorporació de l’objectiu de la generació d’energia renovable en les actuacions municipals relacionades amb la redacció de
projectes d’obres i d’instruments de planejament urbanístic de 30 de gener de 2020.
IV- Aplicació de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta

S’aplica la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, que
estableix l’obligatorietat d’adquirir fusta amb certificació de gestió forestal sostenible; la
promoció d’un ús superior de la fusta com a material de construcció sostenible i renovable; la recomanació d’ús d’una diversitat més gran d’espècies de fusta autòctona, i l’obligatorietat de disposar tant de garanties de gestió forestal sostenible com de garanties de
legalitat en cas d’utilitzar fusta tropical.

L’òrgan de contractació ha d’establir en els plecs de redacció de projectes d’urbanització,
reurbanització o infraestructures les actuacions a considerar que permetin fer front a
l’emergència climàtica a través de l’increment de la habitabilitat en l’espai públic. Possibles actuacions a prioritzar són:
• La creació d’espais d’ombra a través d’elements de mobiliari urbà com pèrgoles, elements tèxtils efímers o estacionals, o l’increment de cobertures verdes.
• La creació d’espais verds de refugi climàtic que proporcionin condicions d’un alt confort tèrmic
• La selecció de paviments amb un alt índex de reflectància per mitigar l’efecte illa de
calor, i la utilització de paviments drenants
• La reserva d’espai suficient en el sòl i subsòl per facilitar la prestació dels serveis
climàtics necessaris (augment de la infiltració d’aigua, millora de la qualitat del sol per
un bon creixement de la vegetació,...)
II - Criteris de màxima autosuficiència energètica

L’òrgan de contractació ha d’establir en els plecs de contractació de redacció de projectes d’urbanització, reurbanització o infraestructures criteris que permetin assolir la
màxima autosuficiència energètica, inclosos els criteris següents:
• minimitzar els consums energètics, aplicant criteris d’eficiència energètica per a
sistemes d’enllumenat i altres consums energètics (sistemes d’enllumenat mitjançant
tecnologia LED, sistemes de regulació i mesures similars).
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• maximitzar l’autoproducció energètica, basada en l’estudi de l’aprofitament de fonts
d’energia locals, que inclogui energies renovables o residuals (de focus de calor i
fred) per cobrir demandes energètiques existents, noves demandes o per injecció de
l’energia produïda a la xarxa de distribució existents; la viabilitat de l’emmagatzematge
tèrmic estacional o elèctric, i el disseny d’estructures de suport d’instal·lacions productores d’energies renovables (mobiliari urbà).
III - Criteris per a la consideració del cicle de vida de la infraestructura i per a l’eficient
transmissió de la informació.

Cicle de vida de la infraestructura:
Estudi d’alternatives
En funció del projecte, l’òrgan de contractació ha d’incorporar en tots els plecs de redacció de projectes i execució d’obres d’infraestructura requeriments referents a la informació necessària a aportar sobre els elements constructius i els espais de gestió generats
en quant al medi ambient i l’eficiència. Aquesta informació ha de servir per a:
• Establir criteris ambientals d’avaluació i estudi d’alternatives relatius a la fase del cicle
objecte del contracte.
• Incorporar en els criteris de decisió aspectes relatius a fases posteriors del cicle de
vida, des del punt de vista ambiental, com són criteris relacionats amb la durabilitat i
el manteniment de materials i productes, inclosa la seva selecció en funció de l’ús, el
dimensionament adequat o les possibilitats de reutilització.
Pla de manteniment integral
L’òrgan de contractació ha d’incorporar en tots els plecs de redacció de projectes i execució d’obres d’infraestructura l’obligatorietat de redactar un Pla de manteniment integral
de la infraestructura, segons els protocols vigents dels diferents serveis de manteniment
de la Gerència d’Ecologia Urbana.

Model de transmissió de dades
L’òrgan de contractació ha de definir el format de transmissió de la informació més adequat, optant de forma preferent per a bases de dades estructurades i formats interoperables BIM, amb l’objectiu de:
• Traslladar informació útil i transcendent sobre els objectes i espais a altres agents
que intervinguin en fases posteriors del cicle.
• Facilitar l’avaluació i el seguiment dels altres criteris que indica la present Instrucció.
La informació s’ha d’estructurar en base a objectes i actius de gestió i, a més a més del
camps i paràmetres relatius a la component ambiental, de forma general s’ha d’organitzar de manera que permeti la identificació dels elements, la localització en l’espai públic
o l’edifici i la caracterització geomètrica bàsica dels objectes.
IV- Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat

Els plecs de contractació per a la redacció de projectes d’urbanització han d’incloure les
prioritats del Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona, especialment:
• la connectivitat dels espais verds (desplegament de la xarxa de corredors verds urbans)
• la diversificació d’espècies d’arbrat i la seva selecció en funció dels serveis ambientals
que ofereixen (com pot ser la seva capacitat de retenció de pols i altres contaminants)
• l’augment de la biomassa de la ciutat
• la permeabilització del sòl en l’espai públic
• l’aplicació de mesures de control de la flora exòtica i invasora
• l’increment de la biodiversitat animal amb la creació d’espais de refugi i nidificació (caixes
niu, hotels d’insectes, ....) i/o la plantació d’espècies que fomentin la funció d’hàbitat
• proporcionar més volum de sòl als arbres viaris i de més qualitat
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V- Criteris relatius a la preservació de la qualitat de les masses d’aigua i els seus usos
i a l’autosuficiència hídrica

Els plecs de contractació per a la redacció de projectes d’obres en l’espai públic de la ciutat
han d’incloure obligatòriament requeriments de desplegament dels plans directors de sanejament i clavegueram de la ciutat, així com el de recursos hídrics alternatius en vigència.
En el projecte s’han d’incloure en especial aquelles mesures orientades a la gestió de les
aigües potencialment contaminants que en episodis de pluja poden esdevenir desbordaments del sistema de sanejament i contaminar les masses d’aigua subterrànies i superficials: aqüífer, rius i platges.
L’òrgan de contractació ha d’establir en els plecs de contractació per a la redacció de
projectes d’urbanització criteris ambientals relatius a l’autosuficiència hídrica, com poden ser, per exemple:
• la utilització de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS)
• l’ús de Recursos Hídrics Alternatius (RHA)
• l’ús de mecanismes d’estalvi en tot tipus de xarxes d’aigua
• l’optimització de sistemes de reg en zones verdes i
• la selecció d’espècies adaptades amb baixes necessitats hídriques
• la recirculació d’aigua en fonts ornamentals
Els criteris s’adequaran als manuals i guies tècniques de referència que siguin de vigència
a l’Ajuntament de Barcelona1.

el seu apartat 5.d estableix l’obligatorietat del compliment dels criteris de sostenibilitat
social i ambiental sobre el compliment de les normes de l’Organització Internacional del
Treball, el Compromís Ètic de l’empresa i la gestió sostenible dels proveïdors, així com la
petjada ecològica dels elements urbans, l’estalvi energètic al llarg del procés de producció i la vida útil de l’element, la minimització d’emissions contaminants i el grau de
reciclabilitat dels materials emprats.
Així mateix, l’òrgan de contractació ha de tenir en compte l’establert en el l’apartat 5.b
de la citada instrucció per tal d’afavorir el monitoratge i el manteniment dels elements
urbans proposats en els projectes d’espai públic i d’infraestructures, tals com elements
de sanejament i SUDS instal·lats a la ciutat.
VII- Criteris a favor de l’economia circular

L’òrgan de contractació pot establir en els plecs de contractació per a la redacció de projectes d’urbanització criteris ambientals relatius als productes i materials de construcció,
com poden ser, per exemple:
• L’ús d’àrids i altres materials de construcció que incorporin un percentatge de material
reciclat
• L’ús de materials constructius, com per exemple materials de senyalització horitzontal,
que compleixin els criteris establerts en alguna de les ecoetiquetes tipus I.
• L’exclusió de certs tractaments de superfícies o tractaments fitosanitaris amb un elevat
impacte ambiental o sobre la salut.
• El valor de l’energia grisa de materials de construcció inclòs en la base de dades BEDEC de l’ITEC.

VI- Criteris relatius a elements urbans

L’òrgan de contractació ha d’establir en els plecs de contractació l’aplicació preceptiva
de la Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona, que en
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https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques

VIII- Criteris relatius a la incorporació de sistemes i tecnologies TIC

Els plecs de contractació per a la redacció de projectes d’obres en l’espai públic de la
ciutat han d’incloure obligatòriament requeriments de desplegament d’acord amb el
model d’implantació d’infraestructures TIC en l’espai públic de l’Ajuntament de Barcelona, tal com estan definits en la Mesura de govern: Pla director de les TIC: Desplegament
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d’infraestructures smart en l’espai públic (PDTIC) i els seus annexos. De manera específica, cal incorporar en els plecs els requeriments relatius als elements i dispositius finals
relacionats amb criteris ambientals com ara la contaminació acústica, contaminació
atmosfèrica, clima, composició de l’aigua, fluxos de mobilitat i altres dades ambientals
que es considerin prioritàries en cada projecte específic.
IX - Criteris relatius a altres estàndards d’excel·lència ambiental

S’ha de valorar el projecte segons la Guia d’Urbanisme+Sostenible (Guia per l’aplicació
de criteris de sostenibilitat en l’urbanisme) de l’Ajuntament de Barcelona en tots aquells
projectes d’espai públic que comportin reurbanització de l’espai urbà i que tinguin un
PEM superior a 2.000.000€ o bé d’un import inferior a aquesta quantitat però que es
considerin d’especial singularitat.
L’òrgan de contractació també pot incloure, de manera opcional, criteris relatius a estàndards d’excel·lència ambiental com poden ser millores i propostes contrastades amb
alguna de les certificacions internacionals (LEED Neighbourhood Development, BREEAM
ES Urbanismo, Sustainable SITES Initiative...) o dels propis criteris recollits en la Guia
d’Urbanisme+Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona.

5.4 Criteris per a la redacció de projectes d’edificació de nova planta,
gran rehabilitació o reforma
L’òrgan de contractació ha d’establir els següents criteris i requeriments ambientals obligatoris per a projectes d’edificació de nova planta, gran rehabilitació o reforma d’edificis
existents:

• La millora del confort tèrmic d’equipaments que es puguin utilitzar de refugi climàtic,
a través de mesures passives (veure 5.4.II)
• La creació de murs verds i/o productius i d’autoproducció energètica
• La selecció de paviments exteriors i cobertes amb un alt índex de reflectància per contribuir a la mitigació de l’efecte illa de calor
• La promoció de sistemes i solucions constructives adaptats a Barcelona per afavorir
la protecció davant la calor, la refrigeració passiva dels edificis, o la protecció davant
ventades.
• La gestió d’aigua de pluja en origen mitjançant micro-depòsits de retenció, regulació i
reaprofitament posterior per a usos que no siguin de consum d’aigua potable.
II - Requeriments d’autosuficiència energètica
II.1 Edificis de nova construcció o gran rehabilitació

En les promocions d’edificis de nova construcció o gran rehabilitació que siguin de
titularitat municipal s’han de plantejar alternatives conjuntes que afavoreixin la màxima
autosuficiència energètica i l’eficiència econòmica, energètica i de gestió en la fase d’ús,
per tal d’assolir l’objectiu d’edificis nZEB (de l’anglès nearly Zero-Energy Buildings, edificis de consum d’energia quasi nul).
Per aquest motiu, l’òrgan de contractació ha d’establir, per a cada plec de redacció de
projecte, els següents criteris funcionals basats en la màxima autosuficiència energètica
(mínima demanda i consum i màxima generació renovable) i el rendiment durant tot el
cicle de vida dels edificis:
Disseny de l’edifici amb sistemes passius de clima (reducció de la demanda)

I- Criteris per fer front a l’emergència climàtica

L’òrgan de contractació ha d’establir en els plecs de redacció de projectes d’edificació
les actuacions a considerar que permetin fer front a l’emergència climàtica a través de
l’increment de la habitabilitat. Possibles actuacions a prioritzar són:

L’òrgan de contractació ha d’incorporar en tots els plecs de redacció de projectes d’edificació la priorització de minimitzar l’ús dels sistemes actius de clima per a l’assoliment
del confort dels usuaris, dotant l’edifici de solucions constructives passives que tendeixin
a reduir la demanda de clima (fred i calor) a través d’un disseny bioclimàtic adient.
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En aquest sentit, l’òrgan de contractació ha d’incorporar els requeriments de limitació de
les demandes de calefacció i refrigeració, d’acord al protocol REP energia de Barcelona
per a edificis i equipaments municipals. L’objectiu és minimitzar el suport a l’hivern i
a l’estiu a través de solucions actives i optimitzar la gestió energètica en la fase d’ús i
manteniment dels edificis.
En el cas que l’òrgan de contractació, hagi de sol·licitar llicència d’obres, igualment s’ha
de tenir en compte l’aplicació dels requisits mínims tant a l’elaboració del projecte bàsic,
per a la sol·licitud de llicència, com per a l’elaboració del projecte executiu.
Aplicació dels requisits mínims d’eficiència energètica (reducció dels consums)
L’òrgan de contractació ha d’establir els requisits mínims d’eficiència energètica que
cal incorporar de manera obligatòria en cada plec de contractació o projecte, segons el
protocol de l’Agència d’Energia de Barcelona. Aquests requisits se centren bàsicament en
dos aspectes:
• “Qualificació energètica mínima”: l’obtenció de la qualificació necessària en l’indicador d’energia primària no renovable inclòs en la Certificació d’Eficiència Energètica
d’Edificis en fase de projecte (etiqueta energètica expedida per l’organisme oficial
corresponent), d’acord al protocol de l’Agència d’Energia de Barcelona
• “Monitoratge energètic”: el disseny del sistema de monitoratge energètic de l’edifici
d’acord amb els criteris del protocol REP energia per a edificis i equipaments municipals.
L’òrgan de contractació pot establir altres clàusules obligatòries d’eficiència energètica que cal considerar en àmbits específics, com són els tancaments, les instal·lacions
d’electricitat, d’enllumenat, de climatització i ventilació, d’instal·lacions consumidores
d’aigua o d’instal·lacions d’energies renovables.
Màxima producció energètica renovable
L’òrgan de contractació ha d’incorporar en tots els plecs de redacció de projectes d’edificació l’obligatorietat d’incorporar la màxima autoproducció elèctrica possible mitjançant
panells fotovoltaics.

En el cas que per motius justificats no es pugui instal·lar panells fotovoltaics en zones
hàbils de coberta o façana, cal avaluar el potencial de generació energètica de l’edifici
(fotovoltaica, solar, tèrmica, minieòlica i similars) amb l’objectiu de conèixer les capacitats d’autogeneració que té l’edifici.
Màxima autosuficiència energètica
L’òrgan de contractació ha d’establir per a cada plec de contractació o projecte l’obligatorietat de dur a terme un estudi, des d’un punt de vista global, de la minimització del
consum d’energia primària i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, sense afavorir unes
o altres tecnologies, en què ha de sol·licitar al projectista una anàlisi d’alternatives amb
la seva respectiva justificació de l’alternativa seleccionada. Alhora cal dur a terme un
estudi bàsic on es consideri el consum d’energia final i la generació mitjançant energies
renovables, que s’ha de materialitzar en el corresponent projecte bàsic.
El projectista ha de justificar en el corresponent projecte bàsic el perquè es proposa la
solució energètica recollida en el mateix.
Certificat d’eficiència energètica
El projectista ha de presentar el Certificat d’eficiència energètica en fase projecte, emès
per l’organisme competent.
II.2 Projectes de reforma d’edificis existents

Els projectes de reforma d’edificis municipals que quedin dins l’abast de la present
instrucció, d’acord amb el protocol REP energia per a edificis i equipaments municipals,
han d’incorporar l’etiqueta de la Certificació Energètica en fase de projecte.
III - Càlcul del cost total de propietat

Per a tots els projectes d’edificació superiors a 3.000 m2 o una demanda energètica superior a 150.000 kWh/any s’ha de dur a terme el càlcul del cost total de propietat (CTP)
del projecte d’instal·lacions de climatització i d’il·luminació, tenint en compte, com a
mínim, els costos d’inversió en equips i materials (com poden ser calderes, bombes de
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calor, sensors, sectorialització d’instal·lacions, etcètera), els costos de manteniment i els
costos d’explotació anuals.
Per altra banda, a qualsevol projecte d’obra nova o gran rehabilitació que s’hagi de gestionar per part dels districtes i/o gerències de l’Ajuntament en primera instància, i posteriorment altres ens municipals, l’òrgan de contractació ha d’incorporar els requeriments
per a nous equipaments i grans rehabilitacions, d’acord amb el protocol de la Direcció de
Logística i Manteniment (DLiM) que estigui vigent. Aquests requeriments es divideixen
en 3 apartats:
• El primer fa referència als requeriments necessaris del model BIM (Building Information Modeling) per a garantir que per a qualsevol obra que s’executi utilitzant aquesta
metodologia es pugui fer una bona gestió de la informació rebuda.
• El segon recull de manera genèrica els requeriments d’informació per a totes aquelles
obres que s’hagin desenvolupat utilitzant tecnologies tipus CAD tradicionals.
• El tercer, descriu totes aquelles particularitats que ha de complir qualsevol edifici
basant-se amb la experiència de la gestió real dels immobles tot recollint necessitats
de reserves d’espai pels serveis de cada edifici, instal·lacions i equipaments mínims,
afavoriment la mobilitat, la eficiència energètica, etc. En aquest també es fa referència
a altres documents normatius i de requeriments d’altres organismes interns i externs
que es consideren d’obligat compliment.
Amb tot això es pretén disposar dels costos del cicle de vida de l’edifici en fase de
projecte i assumir per part de l’àmbit i de l’Ajuntament el cost que suposa la obra que
es realitzarà durant tota la seva explotació. També obtenir una informació homogènia
i útil per incloure dins del software de gestió d’actius i poder mantenir i explotar l’edifici
a través dels contractes vigents en cada moment.

del Paisatge Urbà.2 Aquest protocol defineix els requeriments mínims i tipologies més
adients per configurar una coberta verda que compleixi les funcions que li son pròpies:
increment del verd i biodiversitat, millora del comportament energètic de l’edifici, així
com increment de la producció d’energies renovables, optimitzar el cicle de l’aigua,
millora del paisatge urbà i de la qualitat de vida de les persones, i foment de la relació
social.
L’òrgan de contractació ha de considerar la incorporació d’altres especificacions tècniques relatives a l’increment del verd i de la biodiversitat en projectes de redacció de
projectes d’edificació, prioritàriament per a projectes d’equipaments o edificació d’ús
administratiu. Possibles mesures addicionals per a l’increment del verd i de la biodiversitat són l’execució de jardins verticals en façanes, mitgeres, patis o a l’interior, tenint en
compte les especificacions de la Mesura de govern Programa d’impuls de la infraestructura verda a Barcelona.
Així mateix s’ha d’incorporar en els plecs una referència a l’obligatorietat del compliment
de la normativa vigent pel que fa a la conservació dels nius d’aus que viuen en els edificis (tenint en compte possibles enderrocs o altres accions que puguin ser impactant),
mitjançant el compliment dels tràmits definits per la Generalitat de Catalunya.
V - Criteris d’autosuficiència hídrica i relatius a la preservació de la qualitat de les
masses d’aigua

L’òrgan de contractació ha d’establir en els plecs de contractació valors màxims de consums d’aigua per a totes les instal·lacions d’aigua com descàrregues de vàters, dutxes,
rentamans i similars. Els valors màxims s’establiran d’acord amb les especificacions
vigents del Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya en
la categoria “Productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua”. En cas d’urinaris,
l’òrgan de contractació establirà l’obligatorietat d’instal·lar urinaris sense aigua.

IV - Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat

L’òrgan de contractació ha d’establir en tots els plecs de redacció de projectes d’edificació i/o rehabilitació l’obligatorietat d’incorporar solucions de coberta verda, d’acord amb
el Protocol d’implantació de cobertes verdes en obres en edificis municipals, de l’Institut

2

https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/ca/informacio-administrativa
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L’òrgan de contractació ha de valorar les possibilitats d’ús de Recursos Hídrics Alternatius (RHA) i incorporarà en els plecs els criteris que permetin la màxima autosuficiència
hídrica, o bé l’obligatorietat de dur a terme un estudi, des d’un punt de vista global, de
la minimització del consum d’aigua i l’optimització de la qualitat per a cada ús específic,
sol·licitant al projectista una anàlisi d’alternatives amb la seva respectiva justificació de
l’alternativa seleccionada.

Així mateix l’òrgan de contractació pot valorar les característiques ambientalment positives dels materials de construcció o podrà establir l’obligatorietat de complir criteris
ambientals per a certs materials o famílies de productes, com poden ser, per exemple:

L’òrgan de contractació ha de valorar la possibilitat d’incloure un conjunt d’accions que
de forma complementària als plans directors del cicle de l’aigua vigents, estiguin orientades a la gestió eficient de les aigües de pluja en origen abans d’incorporar-se al sistemes
de gestió públics. Fomentant la coresponsabilitat privada en la preservació de la qualitat
de les masses d’aigua i els ecosistemes, ja siguin subterrànies com superficials.

• Els materials que compleixin criteris d’alguna de les ecoetiquetes oficials (tipus I)
o que disposin d’informació ambiental relacionada amb el seu cicle de vida (EPD,
Environmental Product Declaration declaració ambiental de producte; LCA, Life Cycle
Analysis, anàlisi del cicle de vida) (tipus II i III)

L’òrgan de contractació ha d’establir en els plecs de contractació les mesures de protecció del cicle de l’aigua per tal de minimitzar la contaminació en origen com per exemple
la instal·lació de separadors d’olis i greixos en els establiments de restauració que garanteixin la gestió correcta d’aquests residus i no s’aboquin al clavegueram.
VI - Implementació d’edificis ciclables

L’òrgan de contractació ha d’establir l’obligatorietat de complir com a mínim els requisits
classificats com a “imprescindible” per obtenir el Distintiu Edifici Amic de la Bici pel
que fa a aparcaments interiors o tancats per a bicicletes, senyalització sobre l’accés amb
bicicleta a l’edifici i serveis complementaris per al ciclista, tal com estan definides en el
document “Requisits de certificació Edifici Amic de la Bici”. En cas que no sigui possible incorporar tots els requisits, el projecte ha d’incorporar una justificació raonada.
VII - Criteris a favor de l’economia circular

L’òrgan de contractació pot establir en els plecs de redacció de projectes d’edificació
una llista de criteris d’exclusió per a materials de construcció, com són materials que
contenen metalls pesants, materials classificats com a tòxics, cancerígens, mutàgens,
perillosos per a la capa d’ozó, o molt tòxics per als organismes aquàtics.

• El percentatge de materials provinents de recursos renovables
• El percentatge de materials elaborats amb matèria reciclada

• El valor de l’energia grisa de materials de construcció inclòs en la base de dades BEDEC de l’ITEC
L’òrgan de contractació pot incloure en els plecs la valoració de les propostes de millores
relatives a la durabilitat i la reducció dels costos de manteniment posterior de sistemes i
materials.
VIII - Criteris relatius a altres estàndards d’excel·lència ambiental

Cal valorar el projecte segons la Guia d’Urbanisme+Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona en tots aquells projectes de nova construcció o grans rehabilitacions que tinguin
un PEM superior a 2.000.000€ o bé d’un import inferior a aquesta quantitat però que es
considerin d’especial singularitat.
L’òrgan de contractació també pot incloure, de manera opcional, criteris relatius a estàndards d’excel·lència ambiental com poden ser millores i propostes contrastades amb
la certificació VERDE del Green Building Council Espanya, altres estàndards equivalents
(LEED, BREEAM...), o dels propis criteris recollits en la Guia d’Urbanisme+Sostenible
de l’Ajuntament de Barcelona.
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5.5 Criteris específics per a l’execució d’obres
I - Criteris aplicables a totes les obres

I - Aplicació del Manual de qualitat de les obres
L’òrgan de contractació ha d’establir en els plecs de contractació l’obligatorietat del compliment del Decret de Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona, implantació i incidència de l’espai públic i els seus annexos, en especial les mesures preventives
i correctores que s’han d’aplicar durant l’execució de les obres per reduir l’impacte
ambiental de l’entorn afectat per aquestes mateixes obres, com són:

• les millores en el control de la qualitat i confort dels tancaments amb la realització
d’assajos de comprovació del nivell d’infiltracions d’aire (assaig blower door), més enllà
del que s’estableix preceptivament en el programa de control de la qualitat amb la
realització de l’informe corresponent.
Documentació requerida en els projectes per la recepció d’edificis
L’Annex B resumeix tota aquella documentació necessària per tal de poder realitzar el futur manteniment i gestió d’un bé immoble que caldrà que estigui a disposició de l’òrgan
gestor que l’hagi de rebre per poder fer la recepció oficial del mateix. Cal incloure en els
plecs l’obligatorietat d’aportar la documentació especificada a l’Annex B.

• Emissions atmosfèriques: fums, gasos, pols, contaminació acústica i vibracions

Acompanyament per part del contractista durant el període d’un any

• Residus i neteja d’obra

A banda de la documentació detallada a l’Annex B, la Direcció de Logística i Manteniment recomana que els responsables de manteniment de l’àmbit que hagi de rebre
l’equipament requereixi l’acompanyament per part del contractista durant el període d’un
any per tal de que es faci un traspàs de tota la informació necessària per la realització
d’un correcte manteniment.

• Afectacions a les aigües del subsòl
• Protecció dels espais verds
• Auscultació de les obres

Aquest acompanyament es considera especialment necessari en els següents casos:
II - Criteris específics per a l’execució d’obres d’edificació

Més enllà dels criteris de compliment obligatori definits en l’apartat 5.2., es poden considerar els criteris ambientals següents en la fase d’execució d’obres d’edificació:
Criteris relatius a millores en el control de qualitat i garantia
L’òrgan de contractació pot incloure, de manera opcional, els criteris ambientals següents
com a millora ambiental de l’oferta en els plecs d’execució d’obres (edificis d’habitatge,
equipaments o edificis administratius):
• les millores en el control de la qualitat, l’eficiència energètica i l’estalvi energètic dels
tancaments amb la realització d’assajos de comprovació de la transmitància tèrmica
(termografies), més enllà del que s’estableix preceptivament en el programa de control
de qualitat amb la realització de l’informe corresponent.

• Edificis amb instal·lacions o sistemes constructius innovadors o especialment singulars
• Edificis amb instal·lacions amb sistemes de gestió o monitorització informatitzats
• Edificis destinats a ubicar més d’un usuari
• Edificis amb superfície > 5.000 m²
L’objecte d’aquest acompanyament és:
• Traspàs de tota la informació necessària per al correcte manteniment de l’edifici.
• Donar la formació necessària per al correcte manteniment d’instal·lacions o sistemes
constructius singulars
• Revisió de l’inventari

15

• Elaboració de pla de revisions dels elements singulars (gammes)
Els responsables de de manteniment, conjuntament amb l’òrgan contractant de les obres,
en cas de que no sigui el mateix àmbit, han de decidir en cada cas en quina fase i/o a
quin agent participant del procés de projecte i construcció de l’edifici serà el responsable
de coordinar i dur a terme aquest acompanyament.
Criteris relatius a la protecció de la fauna protegida
L’òrgan de contractació ha de considerar la incorporació en els plecs d’una referència
al document de la Generalitat Criteris per a la compatibilització de la fauna protegida
amb els edificis.
Certificat d’eficiència energètica d’edifici acabat
És obligatori la presentació del Certificat d’eficiència energètica d’edifici acabat, validat
per l’organisme competent, així com la documentació tècnica prescriptiva per a la legalització de les instal·lacions d’acord al protocol REP energia per a edificis i equipaments
municipals.

6 SISTEMA DE SEGUIMENT
D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris
socials i ambientals, el responsable del contracte ha de supervisar que es compleixin i
s’executin les clàusules ambientals que estableixen els plecs.
Mentre no es disposi d’un sistema automatitzat de seguiment de l’ambientalització de la
contractació, els responsables del Programa Ajuntament + Sostenible requeriran anualment als responsables dels contractes la informació següent:
• Llista de control per a l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres
• Per projectes amb un PEM superior a 2.000.000€ o d’especial singularitat:Informe

de valoració segons la Guia d’Urbanisme+Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona
En l’annex I s’adjunten els formularis de recollida d’informació per acomplir aquesta
instrucció.
Els responsables del Programa Ajuntament + Sostenible poden sol·licitar a l’òrgan de
contractació l’aportació d’informació addicional, entre d’altres, els informes justificatius
que assenyala l’apartat 4.2.

7 DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Aquesta instrucció no és aplicable a les licitacions, els expedients de les quals ja s’hagin
aprovat, ni als plecs aprovats o les licitacions públiques pendents de resolució amb data
anterior a l’entrada en vigor d’aquesta instrucció.

8 DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat
en els projectes d’obres, aprovada per Decret d’Alcaldia de 28 d’abril de 2015 (publicat
a la Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 14, de 10 de maig de 2015).

9 ENTRADA EN VIGOR
Aquesta instrucció entra en vigor 3 mesos després de la seva publicació a la Gaseta
Municipal.
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ANNEX A - DOCUMENTACIÓ APLICABLE
Plans i Programes:

• Instrucció per a la incorporació de l’objectiu de la generació d’energia renovable
en les actuacions municipals relacionades amb la redacció de projectes d’obres
i d’instruments de planejament urbanístic. (2020)

• Mesura de govern per la transició cap a la sobirania energètica de Barcelona (2016)

Protocols i guies tècniques:

• Pla d’Energia, Canvi climàtic i Qualitat de l’Aire 2011-2020

• Protocol REP de l’Agència d’Energia de Barcelona per a edificis i equipaments
municipals

• Pla per a la millora de la qualitat de l’aire a Barcelona
• Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona
• Ordenança del medi ambient de Barcelona
• Pla d’Estalvi i Eficiència energètica als edificis municipals

• Metodologia de certificació d’edificis ciclables
• Manual de Qualitat de les Obres
• Guia d’Urbanisme+Sostenible (Guia per l’aplicació de criteris de sostenibilitat
en l’urbanisme)

• Pla Clima 2018 – 2030
• Mesura de govern Programa d’impuls de la Infraestructura verda urbana 2017-2030
• Pla Director Integral de Sanejament de la Ciutat de Barcelona
• Pla Director de Recursos Hídrics Alternatius
• Mesura de govern: Pla director de les TIC: Desplegament d’infraestructures smart en
l’espai públic (PDTIC)
Decrets i instruccions d’Alcaldia
• Decret d’Alcaldia per a l’ambientalització de les obres (2009)
• Decret d’Alcaldia de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona
(2017)
• Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta (2015)
• Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona (2011)
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ANNEX B - DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN ELS PROJECTES PER
LA RECEPCIÓ D’EDIFICIS
Aquest document resumeix tota aquella documentació necessària per tal de poder realitzar el futur manteniment i gestió d’un bé immoble que caldrà que estigui a disposició de
l’àmbit gestor que l’hagi de rebre per poder fer la recepció oficial del mateix. Cal incloure
en els plecs l’obligatorietat d’aportar la documentació especificada a continuació:
• Qüestionari d’inventari en format excel segons l’Annex VI – Manual realització qüestionari inventari
• Separates de les diferents instal·lacions (plànols, memòria de materials emprats, càlculs) per realitzar les visites pertinents abans de la recepció amb les empreses de serveis de manteniment i els que han executat les obres. Mínimes separates de documentació gràfica i tècnica (en format editable i PDF) pels adjudicataris del manteniment:
- Instal·lacions d’Aparells Elevadors
- Instal·lacions de Detecció i Extinció d’incendis, alarmes de seguretat, càmeres
i CCTV.
- Instal·lacions d’ACS i IFF (pel control i la prevenció de la Legionel·losis)
- Instal·lació de producció, distribució de calor i fred, clima i renovació d’aire, control
i regulació del clima i il·luminació
- Instal·lació de BT, MT, Monitoratge i de telecomunicacions (xarxa de veu i dades).
- Mobiliari.
- Fitxa de l’edifici segons el model vigent en ús per la gestió del contracte de neteja
i recollida del 10 districtes i gerències de l’Ajuntament de Barcelona
• 1 còpia en format digital (format editable i pdf) del document As-built que contingui,
com a mínim, el següent:

-

Fitxes tècniques i certificats de tots els elements instal·lats
Documentació relativa al control de qualitat de l’obra executada
Registres de calibrat d’aparells
Inventari d’instal·lacions
Manual d’ús i manteniment de totes les instal·lacions i equipaments
Detall d’operacions especials de manteniment que pugui requerir l’edifici que es trobin per sobre de les periodicitats normatives o que requereixin operacions utilització
de materials o equips especials.
- Llistat d’industrials i altres agents participants de l’obra amb dades de contacte

• Legalitzacions de totes les instal·lacions complint normativa vigent abans de la recepció de l’obra.
• Butlletí d’Aigua
• Certificats de les instal·lacions de BT i/o MT, Tèrmiques, aparells elevadors, ...
• Justificació del Compliment de la normativa vigent.
• Llicència Ambiental (en el cas necessari).
• Certificació energètica
-

Informe de certificació
Arxius natius programa de certificació
Etiqueta energètica
Acusament de rebuda del tràmit a l’ICAEN

• Informe de l’Acta de Recepció de l’edifici per part de la Direcció Facultativa sense
llista de repassos.
• Pla d’Autoprotecció (en cas que sigui necessari)

- Llibre de l’Edifici (As-built, llistat de tots els industrials, certificats instal·lacions
i materials emprats).
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ANNEX C - DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN ELS PROJECTES
PER LA RECEPCIÓ PARCIAL D’EDIFICIS EN QUANT A ASPECTES
ENERGÈTICS
La documentació a incloure en els projectes per tal poder realitzar la recepció parcial
dels edifici està definida en el protocol de l’Agència d’Energia de Barcelona.
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ANNEX I LLISTA DE CONTROL PER A L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN PROJECTES D’OBRES
A. Incorporació de criteris ambientals en els plecs de redacció de projectes d’espai públic i d’infraestructures
Indiqueu si en la redacció dels plecs de contractació s’han tingut en compte els criteris següents:

Redacció de projectes d’urbanització
5.1.I

Incorporació de tècnics ambientals i d’energia en el projecte

5.2.I

Compliment del Decret per a l'ambientalització de les obres

5.2.II

Criteris i requeriments d'autosuficiència energètica i ambiental

5.2.III

Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència energètica (segons Protocol AEB i Instrucció Generació Energia Renovable)

5.2.IV

Aplicació de la Instrucció de la fusta

5.3.I

Criteris per fer front a l’emergència climàtica

5.3.I

Creació d’espais d’ombra (pèrgoles, elements estacionals, cobertes verdes,....)

5.3.I

Creació d’espais verds de refugi climàtic

5.3.I

Selecció de paviments amb un alt índex de reflectància

5.3.I

Reserva d’espai suficient en el sòl i subsòl per la prestació de serveis climàtics

5.3.I

Altres:

Sí

No

No escau

Sí

No

No escau
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5.3.II

Criteris de màxima autosuficiència energètica

5.3.II

Minimització dels consums energètics

5.3.II

Maximització de l’autoproducció energètica

Sí

No

No escau

Sí

No

No escau

Sí

No

No escau

Altres:

5.3.III

Criteris per a la consideració del cicle de vida de la infraestructura i per a l’eficient transmissió de la informació

5.3.III

Cicle de vida de la infraestructura: Estudi d’alternatives

5.3.III

Cicle de vida de la infraestructura: Pla de manteniment integral

5.3.III

Model de transmissió de dades (preferentment BIM)

5.3.IV

Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat

5.3.IV

Connectivitat dels espais verds (desplegament de la xarxa de corredors verds urbans)

5.3.IV

Diversificació d'espècies d'arbrat i la seva selecció en funció dels serveis ambientals que ofereixen

5.3.IV

Augment de la biomassa de la ciutat

5.3.IV

Permeabilització del sòl en l'espai públic

5.3.IV

Mesures de control de la flora exòtica i invasora

5.3.IV

Creació espais de refugi i nidificació i/o plantació d’espècies que fomentin la funció d’hàbitat
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5.3.IV

Ampliació del volum de sòl i de la seva qualitat als arbres viaris
Altres:

5.3.V

Criteris relatius a la preservació de la qualitat de les masses d’aigua i els seus usos i a l’autosuficiència hídrica

5.3.V

Incloure requeriments del desplegament dels plans directors de sanejament, clavegueram i recursos hídrics alternatius

5.3.V

Utilització de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS)

5.3.V

Ús de Recursos Hídrics Alternatius (RHA)

5.3.V

Ús de mecanismes d’estalvi en tot tipus de xarxes d’aigua

5.3.V

Optimització de sistemes de reg en zones verdes

5.3.V

Selecció d'espècies amb baixes necessitats hídriques

5.3.V

Recirculació d’aigua en fonts ornamentals

Sí

No

No escau

Sí

No

No escau

Altres:

5.3.VI

Criteris relatius a elements urbans

5.3.VI

Incorporació dels criteris de sostenibilitat definits en la Instrucció d'Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona
Altres:
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5.3.VII

Criteris a favor de l'economia circular (productes i materials de construcció)

5.3.VII

Ús d'àrids i altres materials de construcció que incorporin un percentatge de material reciclat

5.3.VII

Ús de materials constructius que compleixin els criteris que estableix alguna de les ecoetiquetes tipus I

5.3.VII

Exclusió de tractaments de superfícies o tractaments fitosanitaris determinats amb un impacte ambiental o sobre la salut elevat

5.3.VII

Valors de l’energia grisa de materials de construcció que inclou la base de dades BEDEC de l'ITEC

Sí

No

No escau

Sí

No

No escau

Altres:

5.3.VIII Criteris relatius a la incorporació de sistemes i tecnologies TIC
5.3.VIII

Incorporació dels requeriments de desplegament d’infraestructures TIC d’acord al Pla Director de les TIC

5.3.VIII

Elements i dispositius finals relacionats amb la contaminació acústica, atmosfèrica o el clima

5.3.VIII

Elements i dispositius finals relacionats amb la composició de l'aigua

5.3.VIII

Elements i dispositius finals relacionats amb els fluxos de mobilitat

5.3.VIII

Elements i dispositius finals relacionats amb altres dades ambientals
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5.3.IX

Criteris relatius a altres estàndards d’excel·lència ambiental

5.3.IX

Valoració del projecte segons la Guia d’Urbanisme+Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona
(projectes amb PEM d’obra > 2.000.000 € o actuacions singulars)

5.3.IX

Incorporació de criteris recollits en la Guia d’Urbanisme+Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona

5.3.IX

Incorporació d’estàndards d’excel·lència ambiental (LEED Neighbourhood Development, BREEAM ES Urbanismo, Sustainable SITES Initiative...)

Sí

No

No escau
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B- Incorporació de criteris ambientals en els plecs de redacció de projectes d’edificació de nova planta, gran rehabilitació o reforma
Indiqueu si en la redacció dels plecs de contractació s’han tingut en compte els criteris següents:

Redacció de projectes d'edificació
5.1.I

Incorporació de tècnics ambientals i d’energia en el projecte

5.2.I

Compliment del Decret per a l'ambientalització de les obres

5.2.II

Criteris i requeriments d'autosuficiència energètica i ambiental

5.2.III

Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència energètica (segons Protocol AEB i Instrucció Generació Energia Renovable)

5.2.IV

Aplicació de la Instrucció de la fusta

5.4.I

Criteris per fer front a l’emergència climàtica

5.4.I

Mesures passives per millorar el confort tèrmic d’equipaments que es puguin utilitzar de refugi climàtic

5.4.I

Murs verds i/o productius i d’autoproducció d’energia

5.4.I

Paviments exteriors i cobertes amb un alt índex de reflectància

5.4.I

Protecció davant calor, refrigeració passiva i protecció a ventades

5.4.I

Gestió d’aigua de pluja en origen mitjançant retenció, regulació i reaprofitament

5.4.I

Altres:

Sí

No

No escau

Sí

No

No escau
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5.4.II.1 Requeriments d’autosuficiència energètica: projectes d'edificis de nova construcció o gran rehabilitació
5.4.II.1

Sistemes passius de clima: minimitzar sistemes actius de clima i optimitzar la gestió energètica en fase d'ús, d'acord al Protocol de l'AEB.

5.4.II.1

Qualificació energètica mínima d’acord al Protocol de l’AEB

5.4.II.1

Sistema de monitoratge energètic d’acord al Protocol de l’AEB

5.4.II.1

Altres clàusules en àmbits específics: tancaments, instal·lacions d’electricitat, enllumenat, climatització i ventilació,....

5.4.II.1

Màxima autoproducció elèctrica mitjançant panells fotovoltaics.

5.4.II.1

Avaluació potencial generació energètica de l'edifici (fotovoltaica, solar, tèrmica, minieòlica i similars), en cas que no es pugui instal·lar panells
fotovoltaics.

5.4.II.1

Màxima autosuficiència energètica: estudi global de solucions alternatives per minimitzar el consum d'energia primària i les emissions de gasos
d'efecte hivernacle

5.4.II.1

Presentació Certificat d’eficiència energètica en fase de projecte

5.4.II.1

Altres criteris d'autosuficiència energètica:

5.4.II.2 Requeriments d’autosuficiència energètica: projectes de reforma d’edificis existents
5.4.II.2

Presentació Certificat d’eficiència energètica en fase de projecte

5.4.III

Càlcul del cost total de propietat

5.4.III

Càlcul del cost total de propietat (CTP) del projecte d'instal·lacions de climatització i d'il·luminació, tenint en compte els costos d'inversió en
equips i materials, els costos de manteniment i els costos d’explotació anuals

Sí

No

No escau

Sí

No

No escau

Sí

No

No escau
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5.4.III

Incorporació dels requeriments del model BIM per garantir una bona gestió de la informació rebuda, d’acord al protocol de la DLiM

5.4.III

Incorporació de requeriments d’informació per projectes que hagin utilitzat tecnologia CAD, d’acord al protocol de la DLiM

5.4.III

Incorporació de les particularitats que ha de complir qualsevol edifici basant-se en la gestió real dels immobles, d’acord al protocol de la DLiM

5.4.IV

Criteris relatius a l'increment del verd i de la biodiversitat

5.4.IV

Obligatorietat d’incorporar solucions de coberta verda, d’acord amb el Protocol de l’Institut del Paisatge Urbà.

5.4.IV

Jardins verticals en façanes, mitgeres, patis o a l'interior de l'edifici

5.4.IV

Incorporació de l’obligatorietat de compliment de la normativa vigent de conservació dels nius d’aus en edificis

Sí

No

No escau

Sí

No

No escau

Altres:

5.4.V

Criteris relatius a l'autosuficiència hídrica i relatius a la preservació de la qualitat de les masses d’aigua

5.4.V

Valors màxims de consum d'aigua per a totes les instal·lacions d'aigua, com ara descàrregues de vàters, dutxes, rentamans i similars
d'acord amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya

5.4.V

Instal·lació d'urinaris sense aigua

5.4.V

Incorporació de criteris que permetin la màxima autosuficiència hídrica, valorant les possibilitats d'ús de Recursos Hídrics Alternatius

5.4.V

Estudi global de solucions alternatives per minimitzar el consum d'aigua i optimitzar-ne la qualitat per a cada ús específic

5.4.V

Criteris orientats a la gestió eficient de les aigües de pluja en origen
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5.4.V

Mesures de protecció del cicle d’aigua i minimització de la contaminació en origen (p.ex. separadors d’olis i greixos en establiments
de restauració)

5.4.VI

Implementació d’edificis ciclables

5.4.VI

Obligatorietat de compliment dels requisits classificats com a “imprescindible” per obtenir el Distintiu ”Edifici Amic de la Bici” (aparcaments,
senyalització, serveis complementaris) segons “Requisits de certificació Edifici Amic de la Bici”

5.4.VII

Criteris a favor de l'economia circular (productes i materials de construcció)

5.4.VII

Llista de criteris d'exclusió per a materials de construcció (materials que contenen metalls pesants, materials classificats com a tòxics,
cancerígens, mutàgens, perillosos per a la capa d'ozó, o molt tòxics per als organismes aquàtics)

5.4.VII

Percentatge de materials provinents de recursos renovables per a materials o famílies de productes determinats

5.4.VII

Percentatge de materials elaborats amb matèria reciclada per a materials o famílies de productes determinats

5.4.VII

Materials que compleixin criteris d'alguna de les ecoetiquetes oficials (tipus I) o que disposin d'informació ambiental relacionada amb el seu cicle
de vida (EPD, Environmental Product Declaration; LCA, Life Cycle Analysis) (tipus II i III) per a materials o famílies de productes determinats

5.4.VII

Valors de l'energia grisa de materials de construcció que inclou la base de dades BEDEC de l'ITEC per a materials o famílies de productes
determinats

5.4.VII

Valoració de propostes de millores relatives a la durabilitat i la reducció dels costos de manteniment posterior de sistemes i materials

5.4.VIII Altres estàndards d’excel·lència ambiental
5.4.VIII

Valoració del projecte segons la Guia d’Urbanisme+Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona
(projectes amb PEM d’obra > 2.000.000 € o actuacions singulars)

5.4.VIII

Incorporació de criteris recollits en la Guia d’Urbanisme+Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona

5.4.VIII

Incorporació d’estàndards d’excel·lència ambiental (VERDE del Green Building Council Espanya , LEED, BREEAM...)

Sí

No

No escau

Sí

No

No escau

Sí

No

No escau
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C- Incorporació de criteris ambientals per a l’execució d’obres
Indiqueu si en la redacció dels plecs de contractació s’han tingut en compte els criteris següents:

5.5.I

Criteris aplicables a totes les obres

5.5.I

Aplicació del Manual de Qualitat de les Obres per minimitzar els impactes ambientals
(emissions atmosfèriques, residus i neteja d’obra, aigües subterrànies, protecció d’espais verds, auscultació de les obres)

5.5.II

Criteris específics per a l'execució d'obres d'edificació

5.5.II

Millores en el control de la qualitat, eficiència energètica i estalvi energètic dels tancaments amb la realització d'assajos de comprovació de la
transmitància tèrmica (termografies)

5.5.II

Millores en el control de la qualitat i confort dels tancaments amb la realització d'assajos de comprovació del nivell d'infiltracions d'aire
(assaig blower door)

5.5.II

Documentació requerida en els projectes per la recepció d’edificis segons Annex B de la Instrucció

5.5.II

Acompanyament per part del contractista, durant el període d’un any, als responsables de manteniment de l’edifici.

5.5.II

Incorporació en els plecs d'una referència al document de la Generalitat Criteris per a la compatibilització de la fauna protegida amb els edificis

5.5.II

Obligatorietat de presentar el Certificat d’Eficiència Energètica d’edifici acabat.

Sí

No

No escau

Sí

No

No escau
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FORMULARI RESUM

1.

ÍNDEX
1.

INTRODUCCIÓ .............................................................................................................. - 1 -

2.

REDACIÓ DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ ........................................................... - 1 -

3.

CRITERIS DE MÀXIMA AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA ....................................... - 1 -

4. CRITERIS PER LA CONSOLIDACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE LA INFRAESTRUCTURA
I PER L’EFICIENT TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ .................................................... - 2 5.

INTRODUCCIÓ

Es redacta el present document a fi i efecte que BIM/SA pugui fer el seguiment de l’actuació (fase de
projecte i d’obra) i donar compte del grau de compliment i d’aplicació de la “Instrucció Técnica per a
l’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres”, amb l’objectiu d’especificar les respostes i
solucions que el projecte dóna per a cadascun dels criteris de sostenibilitat exposats per la Instrucció
Técnica.

2.

REDACCIÓ DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ

CRITERIS RELATIUS A L’INCREMENT DEL VERD I DE LA BIODIVERSITAT .......... - 2 -

6. CRITERIS RELATIUS A LA PRESERVACIÓ DE LA QUALITAT DE LES MASSES
D’AIGUA I ELS SEUS USOS I A L’AUTOSUFICIÈNCIA HÍDRICA ...................................... - 3 7.

CRITERIS RELATIUS A ELEMENTS URBANS ............................................................ - 3 -

8.

CRITERIS RELATIUS A FAVOR DE L’ECONOMIA CIRCULAR .................................. - 3 -

9.

CRITERIS RELATIUS A LA INCORPORACIÓ DE SIST. I TECNO. TIC ....................... - 3 -

CONCEPTE
1

Incorporació de tècnics
ambientals i d’energia en
el projecte

2

Compliment del Decret
per a l’ambientalització
de les obres

10. CRITERIS RELATIUS A ALTRES ESTANDARDS D’EXEL.LENCIA AMBIENTAL ...... - 3 -

3

Incorporació de criteris
generals
d’autosuficiència
energètica i ambiental

SI

NO

NO
ESCAU





Atès que el pressupost del projecte és superior a
450.000 €, i no està subjecte a Avaluació
d’Impacte Ambiental, el projecte inclou dins del
Document Núm. 5 una Memòria Ambiental,
redactada seguint el “Manual Bàsic per a la
elaboració de la memòria ambiental associada
als projectes d’obres de l’Ajuntament de
Barcelona.



Totes les escales estan certificades amb un
solucions energètiques i eficients amb alta
durabilitat, la utilització de LEDs en els elements
informatius.

4
Informe favorable de
compliment
dels
requeriments
d’autosuficiencia
energètica

5

3.

COMENTARIS



Compliment
de
la
Instrucció tècnica per a
l’aplicació de criteris de
sostenibilitat en la fusta

Donada la tipologia de projecte no es requereix
el compliment d’autosuficiencia ja que no s’han
incorporat elements nous sino la substitució els
existents, tot i no ser de compliment s’ha de tenir
en compte que els elements instal·lat minimitzen
el consum energètic i s’ha de tenir en compte
que les noves escales tenen un consum molt
inferior a les actualment instal.lades.
No hi ha elements de fusta dins del projecte.



CRITERIS PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
CONCEPTE
1

SI

NO

NO
ESCAU

COMENTARIS

Creació d’espais d’ombra
(pèrgoles,
elements
estacionals,
cobertes
verdes)



2

Creació d’espais verds
de refugi climàtic



El projecte no te afectació sobre aquest punt

3

Selecció de paviments
amb un alt index de



El projecte no te afectació sobre aquest punt

Informe d´Aplicació Criteris de Sostenibilitat

El projecte no te afectació sobre aquest punt

CONCEPTE

SI

NO

NO
ESCAU

4.

COMENTARIS

CRITERIS DE MÀXIMA AUTOSUFUCIÈNCIA ENERGÈTICA

reflectància
4

Reserva d’espai suficient
en el sòl i subsòl per la
prestació de serveis
climàtics

CONCEPTE

SI

1

Minimització
dels
consums energètics



2

Maximització
l’autoproducció
energètica

NO

El projecte no te afectació sobre aquest punt



5.

NO
ESCAU

COMENTARIS
S’incorpora la utilització de LEDs en els
elements de panell informatius

de



No hi ha cap element
contemplat en el projecte.

d’autoproducció

CRITERIS PER A LA CONSIDERACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE
INFRAESTRUCTURA I PER A L’EFICIENT TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ
CONCEPTE

SI

NO

1

Cicle de vida
infraestructura.
d’alternatives

2

Cicle de vida de la
infraestructura. Pla de
manteniment integral



Model de transmissió de
dades



3

6.

de la
Estudi

NO
ESCAU

LA

COMENTARIS


Donat que el projecte no incorpora nous
elements sino que substitueix els existent no es
necessari
incorporar
nous
plans
de
manteniment. Tot i així les noves escales sí que
tenen incorporat un pla de manteniment

CRITERIS RELATIUS A L’INCREMENT DEL VERD I DE LA BIODIVERSITAT
CONCEPTE
1

2

Connectivitat dels espais
verds (desplegament de
la xarxa de corredors
verds urbans)

SI

NO

NO
ESCAU



COMENTARIS
L’àmbit del projecte no se situa a l’entorn de cap
corredor verd urbà.

Diversificació d’espècies
d’arbrat i la seva selecció
en funció dels serveis
ambientals que ofereixen



3

Augment de la biomassa
de la ciutat



Hi ha un increment substancial de la superfície
d’àrea verda de l’àmbit.

4

Permeabilització del sòl
en l’espai públic



Hi ha modificació del sòl.

5

Mesures de control de la
flora exòtica i invasora



No hi ha nova plantació

6

Creació espais de refugi i
nidificació i/o plantació
d’especies que fomentin
la funció d’habitat



Ampliació del volum de
sòl i de la seva qualitat
als arbres viaris



7

Informe d´Aplicació Criteris de Sostenibilitat

No hi ha nova plantació

No hi ha nova plantació

No hi ha nova plantació.

7.

CRITERIS RELATIUS LA PRESERVACIÓ DE LA QUALITAT DE LES MASSES
D’AIGUA I ELS SEUS USSOS I A L’AUTOSUFICIÈNCIA HÍDRÍCA
CONCEPTE
1

SI

NO

NO
ESCAU

Incloure requeriments del
desplegament dels plans
directors de sanejament,
clavegueram i recursos
hídrics altrenatius



2

Utilització de sistemes
Urbans de Drenatge
Sostenible SUDS



3

Ús de Recursos Hídrics
Alternatius (RHA)



4

Ús
de
mecanismes
d’estalvi en tot tipus de
xarxes d’aigua



5

Optimització de sistemes
de reg en zones verdes



6

Selecció d’especies amb
baixes
necessitats
hídiques



Recirculació d’aigua en
fonts ornamentals



7

8.

CONCEPTE
3

COMENTARIS
No hi ha afectació sobre el cicle de l’aigua
4

No hi ha afectació sobre el cicle de l’aigua
5
No hi ha afectació sobre el cicle de l’aigua
No hi ha afectació sobre el cicle de l’aigua

1

9.

Incorporació dels criteris
de sostenibilitat definits
en la instrucció d’Alcaldia
relativa als elements
urbans de la ciutat de
Barcelona

SI

NO

No hi ha afectació sobre el cicle de l’aigua

COMENTARIS

1

2



1

2

Ús
d’àrids
i
altres
materials de construcció
que
incorporin
un
percentatge de material
reciclat
Ús
de
materials
constructius
que
compleixin els criteris
que s’estableixi alguna
de les ecoetiquetes tipus
I

NO

Les escales tenen certificats energètics



Exclusió de tractaments
de
superfícies
o
tractaments fitosanitaris
determinats
amb
un
impacte
ambiental
o
sobre la salut elevat



Valors de l’energia grisa
de
materials
de
construcció que inclou la
base de dades BEDEC
de l’ITEC

CONCEPTE



De forma general el projecte no contempla
tractaments de superfícies amb un impacte
ambiental elevat.

No s’ha tingut en consideració en la redacció del
present projecte.

SI

NO

Incorporació
dels
requeriments
de
desplegament
d’infraestructures
TIC
d’acord al Pla Director de
les TIC

NO
ESCAU

COMENTARIS
Degut a la tipologia del projecte, no s’escau
aquest tipus de dispositius.



Elements i dispositius
finals relacionats amb la
contaminació acústica,
atmosfèrica o el clima



2

Elements i dispositius
finals relacionats amb la
composició de l’aigua



Degut a la tipologia del projecte, no s’escau
aquest tipus de dispositius.

3

Elements i dispositius
finals relacionats amb els
fluxos de mobilitat



Degut a la tipologia del projecte, no s’escau
aquest tipus de dispositius.

4

Elements i dispositius
finals relacionats amb
altres dades ambientals



Degut a la tipologia del projecte, no s’escau
aquest tipus de dispositius.

S’han utilitzat els criteris de sostenibilitat definits
en la instrucció d’Alcaldia

SI

COMENTARIS

10. CRITERIS RELATIUS A LA INCORPORACIÓ DE SIST. I TECNO. TIC

CRITERIS A FAVOR DE L’ECONOMIA CIRCULAR
CONCEPTE

NO
ESCAU

No hi ha afectació sobre el cicle de l’aigua

NO
ESCAU

NO
ESCAU

NO

No hi ha afectació sobre el cicle de l’aigua

CRITERIS RELATIUS A ELEMENTS URBANS
CONCEPTE

Ús de materials construc.
que
compleixin
els
criteris que estableix
alguna
de
les
ecoetiquetes tipus I

SI

COMENTARIS

Degut a la tipologia del projecte, no s’escau
aquest tipus de dispositius.

El projecte contempla l’ús d’un percentatge
d’àrids reciclats.



11. CRITERIS RELATIUS A ALTRES ESTANDARDS D’EXEL.LENCIA AMBIENTAL
CONCEPTE
El projecte no incorpora aquest tipus de material

1


2

SI

Valoració del projecte
segons
la
guia
urbanisme+sostenibilitat
de
l’ajuntament
de
Barcelona
Incorporació de criteris
recollits en la guia

Informe d´Aplicació Criteris de Sostenibilitat

NO




NO
ESCAU

COMENTARIS
El projecte es inferior a 2.000.000€ per tant no
es aplicable la guia d’urbanisme

S’ha tingut en compte alhora de redactar el
projecte.
Les
escales
tenen
certificats

CONCEPTE

SI

NO

NO
ESCAU

Urbanisme+sostenibilitat
Ajuntament de Barcelona
2

Incorporació
d’estandards
d’exel.lencia ambiental

COMENTARIS
d’eficiencia energètica



Degut a la tipologia del projecte, no s’escau
aquest compliment

Informe d´Aplicació Criteris de Sostenibilitat

INFORME RELATIU A L’APLICACIÓ DE SOSTENIBILITAT DE LA FUSTA

INSTRUCCIÓ TÈCNICA
PER A L’APLICACIÓ
DE CRITERIS DE
SOSTENIBILITAT
EN LA

FUSTA

ÀMBITS D’APLICACIÓ I ABAST

REDACCIÓ DE
PROJECTES
D’EDIFICACIÓ O
URBANITZACIÓ

EXECUCIÓ
D’OBRES
D’EDIFICACIÓ O
URBANITZACIÓ

ADQUISICIÓ DE
MOBILIARI URBÀ
I ALTRES
ELEMENTS
URBANS

ASPECTES DE SOSTENIBILITAT
Fusta d’explotacions forestals sostenibles
(certificat FSC, PEFC o equivalent)

Fusta tropical amb
garanties de
legalitat

Fusta reciclada
amb certificació

Foment de la fusta
com a material de
construcció
sostenible i
renovable

Foment de la
diversificació
d’espècies i de la
fusta autòctona de
gestió forestal
sostenible

INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER A
L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE
SOSTENIBILITAT EN LA
FUSTA
L’Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís ciutadà per
la sostenibilitat 2012-2022, el Pla d’acció de fusta sostenible de l’Ajuntament de
Barcelona i la Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible,
treballa per revertir la tendència de destrucció de boscos mitjançant la compra i l’ús
de fusta sostenible i per crear mercats de fusta tropical més responsables.

Aquesta instrucció tècnica dóna resposta a la Mesura de govern de contractació
pública responsable amb criteris socials i ambientals (2013) i al Decret d’Alcaldia
sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de 20 de
novembre de 2013, que preveu la publicació d’instruccions tècniques per definir
els criteris ambientals específics que cal aplicar en la compra i contractació dels
grups de productes i serveis definits com a prioritaris, entre els quals es troba la
fusta i altres productes derivats.
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1 OBJECTE
Aquesta instrucció tècnica té per objecte definir, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia
sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals, els criteris per a
clàusules ambientals per a l’adquisició de fusta com a element de mobiliari urbà o material de construcció inclòs en contractes d’obres o manteniment d’urbanització o edificació, així com altres tipus d’adquisicions de productes elaborats amb fusta o derivats.
Per assolir aquest objectiu, aquesta instrucció:
a. Classifica les principals tipologies de contractes que poden incloure elements de 		
fusta
b. Defineix les prioritats que s’han de tenir en compte per a la contractació
c. Estableix els principals àmbits d’aplicació de criteris ambientals en cada tipologia i
		 defineix els criteris ambientals que cal aplicar

2.2 Incorporació en els plecs
Tots els òrgans de contractació estan obligats a complir aquesta instrucció, i hauran de
garantir que en tots els casos s’apliquen els criteris ambientals corresponents segons el
tipus de contracte i el tipus de fusta o producte de fusta, i adaptar-los si és necessari a
les característiques del contracte quan ho requereixi.

2.3 Excepció i informe justificatiu
D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris
socials i ambientals, els òrgans de contractació competents o els responsables dels
contractes podran considerar que les característiques del contracte no són adequades per
incorporar totes o algunes de les clàusules ambientals que estableix aquesta instrucció.
En aquests casos, l’òrgan de contractació competent haurà de justificar-ho degudament a
l’expedient segons el que especifica l’apartat 4.2.

d. Estableix el sistema de seguiment

3 ABAST
2 ÀMBIT D’APLICACIÓ
2.1 Àmbit subjectiu
D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals, aquesta instrucció s’aplica als contractes del sector públic que subscriguin l’Ajuntament de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de poder
adjudicador, que tinguin per objecte contractual el que estableix l’apartat 3. “Abast”.

Aquesta instrucció estableix criteris concrets per a les tipologies de contractes següents:
• Redacció de projectes d’edificació, de nova construcció, de reforma o de rehabilitació
• Redacció de projectes d’urbanització o infraestructures (projectes d’obres de l’espai
públic, ja siguin d’urbanització, remodelació o manteniment)
• Execució d’obres d’urbanització i edificació, conseqüència dels anteriors
• Adquisició de mobiliari urbà i altres elements de fusta com a tals o com a part de
contractes de manteniment d’elements de mobiliari urbà o altres elements en l’espai
públic

3

L’Ajuntament de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de poder
adjudicador també hauran de tenir cura que s’apliquin els criteris definits en aquesta
instrucció quan s’estableixin acords amb operadors privats per a la realització d’obres
d’urbanització, de manteniment o d’instal·lació d’elements urbans en l’espai públic de
la ciutat, i s’hauran d’assegurar que estan incorporats degudament en el projecte i en els
protocols de recepció de l’obra.
Els criteris definits en aquesta instrucció també són aplicables a tot tipus de contractes
d’adquisició de productes elaborats amb fusta o derivats. Tanmateix, el mobiliari d’oficina tindrà un tractament propi i específic en la instrucció de mobiliari d’oficina.
Aquesta instrucció no s’aplica als productes de paper, que estan tractats en les instruccions específiques de paper i d’elements de comunicació.

• Per a certs usos, com per exemple elements de mobiliari urbà o altres elements de
fusta inclosos en obres, es pot optar per fusta tropical que, a més de tenir garanties de
sostenibilitat, s’haurà d’adquirir sempre amb garanties de legalitat, en línia amb el Pla
d’acció FLEGT de la Unió Europea i el Reglament europeu de la fusta (EUTR1).
Quan, per motius tècnics, la prioritat que estableix aquesta instrucció no sigui adequada
per al tipus de fusta que s’ha d’adquirir, la direcció del servei, o l’òrgan de contractació
corresponent, haurà d’emetre un informe en què s’indiquin els motius tècnics que justifiquen l’opció triada.
Addicionalment al que s’ha dit anteriorment, es podrà adquirir fusta amb altres criteris
de sostenibilitat, com poden ser l’ús de fusta reciclada o la definició de tractaments de
fusta d’impacte ambiental baix, entre d’altres.

4.2 Informe justificatiu

4 PRIORITATS DE LA FUSTA QUE CAL ADQUIRIR
4.1 Prioritats en el tipus de fusta que cal adquirir
De manera conseqüent amb els diversos compromisos de protecció del medi ambient
adquirits per l’Ajuntament de Barcelona i amb les diferències en termes d’impactes
ambientals i riscos associats, l’ordre de prioritats a l’hora de determinar el tipus de fusta
serà el següent:
• És obligatori adquirir i demanar fusta amb garanties de procedència d’explotacions forestals sostenibles, per la qual cosa aquesta instrucció estableix els criteris de garantia
tècnica.
• De manera general, es promou un ús superior de la fusta com a material de construcció
sostenible i renovable i l’ús d’una diversitat més gran d’espècies i de fusta autòctona
de gestió forestal sostenible.

En cas de motius tècnics, la direcció del servei o, si escau, l’òrgan de contractació haurà
d’indicar i precisar els condicionants considerats per no seguir la prioritat establerta en
un informe que concreti, com a mínim:
• Les especificitats dels usos de fusta que ho justifiquen.
• Els requeriments i les característiques tècniques especials de la fusta que ho justifiquen i que entren en conflicte o impedeixen aplicar els criteris definits en aquesta
instrucció, de manera contrastada.
Aquest informe estarà a la disposició dels responsables del seguiment d’aquesta instrucció, quan així ho requereixin.

Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d’octubre de 2010, pel qual s’estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta.
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5 CRITERIS AMBIENTALS PER A L’ADQUISICIÓ DE FUSTA

5.1 Criteris de compliment obligatori per a totes les contractacions que
inclouen elements de fusta

La taula següent recull els diferents aspectes ambientals per a cadascuna de les tipologies de serveis indicades.

L’òrgan de contractació establirà els requeriments següents en relació amb les característiques bàsiques de la fusta:
I- Criteris generals d’origen sostenible per a tot tipus de fusta

Redacció de
projectes i
execució d’obres
d’urbanització o
edificació

Fusta de gestió forestal sostenible o reciclada
Fusta tropical provinent de tala legal
Diversificació d’espècies
Contingut en formaldehid

Adquisició o
manteniment de
mobiliari urbà i
altres elements
urbans

Fusta de gestió forestal sostenible o reciclada
Fusta tropical provinent de tala legal
Limitació dels tractaments fitosanitaris

A continuació es detallen els criteris ambientals que s’han d’incloure en els plecs de
contractació descrits anteriorment.
En els articles següents s’indica quan els criteris poden ser incorporats com a especificació tècnica o com a criteri d’adjudicació valorable. En aquest darrer cas, l’òrgan de
contractació haurà de determinar la puntuació que atribuirà al compliment de cadascun
dels criteris d’adjudicació i la fórmula de valoració corresponent.

Totes les fustes i els productes de fusta (inclosos taulells de fibres de fusta, contraxapats,
DM i altres materials similars) han de disposar obligatòriament de garanties de procedència d’explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la presentació de la
certificació de gestió forestal sostenible, d’acord amb els sistemes de certificació FSC,
PEFC o equivalents (altres esquemes de certificació forestal equivalents i reconeguts
internacionalment).
Alternativament a l’adquisició de fusta amb certificació de gestió forestal sostenible,
l’òrgan de contractació pot prescriure igualment l’ús de fusta reciclada amb certificació
(verificable per mitjà de la fitxa tècnica del producte o documentació que acrediti el compliment de l’estàndard EPF recycled wood, FSC recycled o altres esquemes equivalents).
Al mateix temps, els certificats de gestió forestal sostenible (FSC, PEFC o equivalents)
s’utilitzaran per validar l’origen legal de la fusta, per tal de combatre la tala il·legal i el
comerç de fusta i productes de fusta que se’n deriven, en línia amb el Pla d’acció FLEGT
de la Unió Europea i el Reglament europeu de la fusta (EUTR2).

Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d’octubre de 2010, pel qual s’estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta.
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En cas que en una mateixa licitació es vulgui adquirir fusta de diverses tipologies, caldrà
incloure per a cada partida de fusta els criteris pertinents a la tipologia corresponent.

5

5.2 Criteris opcionals segons el tipus de contracte

III- Limitació dels tractaments fitosanitaris

L’òrgan de contractació pot incloure, de manera opcional, criteris ambientals addicionals
com a millora ambiental de l’oferta3. A continuació se n’esmenten alguns exemples:

L’òrgan de contractació podrà demanar garanties de compliment de les prohibicions
existents (per exemple, de tractament tipus creosotat, segons l’Ordre 2666/02, de 25
d’octubre), així com establir altres limitacions o excloure determinats tractaments de la
fusta, tant de manera genèrica com per a usos específics, com per exemple jocs infantils,
etcètera.

I- Criteris per promoure la diversificació d’espècies

L’òrgan de contractació podrà establir criteris:
• per promoure un ús més estès de la fusta com a material de construcció sostenible i
renovable;
• per promoure l’ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible;
• per diversificar les espècies que es poden utilitzar en obres d’urbanització o reurbanització, obres d’edificació i mobiliari urbà.
A aquest efecte, l’òrgan de contractació definirà, en els plecs de contractació de redacció de projectes o d’execució d’obres, infraestructures, manteniment de mobiliari urbà
i altres usos similars, criteris funcionals com ara la densitat, el color, la resistència o
altres característiques tècniques i evitarà prescriure espècies concretes, de manera que
es permeti una diversificació d’espècies i la utilització de fustes autòctones, sempre que
sigui possible.
II- Contingut de formaldehid al material de fusta:

En cas del material de fusta (taulers de partícules segons UNE-EN 312, de fibres segons UNE-EN 622, d’encenalls segons UNE-EN 300, o altres), l’òrgan de contractació
podrà demanar que siguin classificats com a classe E1 conforme a la norma EN 13986,
d’acord amb els procediments de determinació de formaldehid que estableix la norma
corresponent UNE-EN 120, UNE-EN 717 o equivalent.

6 SISTEMA DE SEGUIMENT
D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals i la Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible (Annex I), la Comissió de Treball de la Fusta, coordinada pel Programa Ajuntament +
Sostenible, farà el seguiment de la compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible. La Comissió de Treball de la Fusta definirà uns formularis tipus per a la recopilació
d’informació i el seguiment de la instrucció de la fusta, que contindran, com a mínim:
• Llista de la fusta o els productes de fusta adquirits amb dades generals i descripció
dels productes adquirits.
• Còpia dels certificats de gestió forestal sostenible per a cada element o partida de fusta
i la factura corresponent que vincula el número de cadena de custòdia (FSC, PEFC o
equivalent) amb el producte en qüestió, o documentació similar en cas de l’ús de fusta
reciclada.
Els responsables dels contractes hauran d’emplenar i remetre els formularis mitjançant
l’adreça electrònica ajuntamentsostenible@bcn.cat.

Per a més informació, es poden consultar altres manuals o documents de referència de compra i contractació
pública verda.
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En l’annex III s’adjunten els formularis de recollida d’informació, que s’actualitzaran en
la Comissió de Treball de la Fusta per acomplir aquesta instrucció.
Els responsables del Programa Ajuntament + Sostenible podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació l’aportació d’informació addicional, entre d’altres, els informes justificatius
assenyalats en l’apartat 4.2.

7 DISPOSICIONS TRANSITÒRIES / ENTRADA EN VIGOR
Aquesta instrucció entrarà en vigor 3 mesos després de publicar-se.
Aquesta instrucció no és aplicable a les licitacions, els expedients de les quals ja s’hagin
obert o aprovat, ni als plecs aprovats o les licitacions públiques pendents de resolució
amb data anterior a l’entrada en vigor d’aquesta instrucció.

8 DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Aquesta instrucció deroga el Decret de política responsable de la fusta de 2004.

ANNEX I POLÍTICA DE COMPRA RESPONSABLE DE FUSTA DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
Antecedents
Des de fa uns anys, l’Ajuntament de Barcelona promou una política responsable de compra de fusta que respon a la voluntat de disminuir l’impacte ambiental de la ciutat sobre
el planeta, contribuint a la gestió racional i a l’aprofitament sostenible dels recursos forestals. Com a iniciativa pionera en Espanya, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar l’any
2004 el “Decret d’Alcaldia de juliol de 2004, de Política Responsable de Compra de
Fusta4“, que promou l’adquisició de fusta certificada, establint un ordre de preferència
de les certificacions de gestió forestal sostenible i excloent la compra de fusta provinent
de tales il·legals mitjançant la sol·licitud de certificats d’origen.
A través d’una Comissió de Treball, integrada per representants de les diferents àrees i
departaments amb major consum de fusta, s’elabora un informe anual, que recopila la
informació sobre les compres de fusta i productes derivats portades a terme pels diferents departaments de l’Ajuntament, amb l’objectiu de posar de manifest el grau d’acompliment del Decret de Política Responsable de Compra de Fusta.
Per diferents motius que s’exposen a continuació es proposa revisar i actualitzar el “Decret d’Alcaldia de juliol de 2004, de Política Responsable de Compra de Fusta”:
• Durant els primers anys d’aplicació del Decret el major comprador de fusta de l’Ajuntament de Barcelona era Serveis Funeraris amb més d’un 80% de la fusta total adquirida. A causa de canvis organitzatius, des de l’any 2011 el Decret ja no aplica a Serveis
Funeraris, i els departaments de major adquisició de fusta es concentren en l’àmbit
d’obres d’edificació, mobiliari urbà i altres elements urbans. L’especificitat i complexitat del sistema de seguiment de les dades d’adquisició de la fusta inclosa en obres
d’edificació o urbanització fa necessari introduir algunes modificacions en el sistema
de seguiment establert en el Decret.
4

http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_fusta_2004_7953.pdf
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• La modificació de la “Ley de Montes” del 2006 estableix el compromís de les Administracions públiques de promoure el consum responsable de productes forestals en els
procediments de contractació pública, afavorint l’adquisició de fusta i productes derivats de la fusta procedents de boscos certificats i el foment del consum responsable de
fusta per part de la ciutadania5.
• Com a part del Pla d’Acció FLEGT de la Unió Europea per combatre la tala il·legal i
el comerç derivat de la fusta i productes derivats de fusta, el Reglament Europeu de
la Fusta (EUTR6) introdueix el sistema de Diligència Deguda. El sistema de Diligència
Deguda inclou l’avaluació de riscos per països en el cas de fusta importada. A Espanya,
la Associació Espanyola del Comerç i Indústria de la Fusta (AEIM)7 estableix el risc
de cadascun dels països importadors de fusta, en compliment del Reglament EUTR,
aquesta informació està disponible públicament a la seva web.
• L’Ajuntament de Barcelona es va adherir al novembre del 2013 a la “Coalició Europea
per a la Fusta Tropical Sostenible”, que té com a objectiu “revertir la tendència de destrucció de milers d’hectàrees anuals de boscos mitjançant la compra i ús de fusta sostenible i assolir una gestió sostenible de fins a 10 milions d’hectàrees de bosc tropical
per a l’any 2015 involucrant a les administracions públiques en la creació de mercats
més responsables de fusta tropical”. Amb aquesta adhesió, l’Ajuntament de Barcelona
es va comprometre a elaborar un Pla d’Acció de Fusta Sostenible, que es basa en la
visió de la “Coalició Europea per a la Fusta Tropical Sostenible” d’augmentar la demanda de fusta provinent de gestió forestal sostenible per crear mercats més sostenibles de
fusta tropical certificada, amb un èmfasi especial en el paper exemplaritzant de l’Ajuntament de Barcelona i la reducció del risc de comprometre la seva reputació a través
de l’adquisició exclusiva de fusta tropical amb certificació de gestió forestal sostenible
(per certs usos), la promoció de l’ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal
sostenible i la diversificació d’espècies a utilitzar en obres d’edificació, d’urbanització,
projectes urbans i mobiliari urbà.

legislació de la Unió Europea per a 12 grups de productes i serveis prioritaris, entre els
quals s’inclou la fusta i altres productes derivats.
Per aquests motius es proposa l’adopció d’una nova Política de compra responsable de
fusta de gestió forestal sostenible:
1. L’Ajuntament promou l’adquisició de fusta certificada amb els requisits més exigents
que siguin possibles. Com a soci de la “Coalició Europea per a la Fusta Tropical Sostenible”, i per revertir la tendència de destrucció de boscos tropicals, tota la fusta tropical
adquirida per certs usos (com per exemple elements de mobiliari urbà o altres elements
de fusta inclosos en obres) ha de comptar no solament amb garanties de legalitat, sinó
amb garanties de sostenibilitat, és a dir, amb certificació de gestió forestal sostenible
d’acord amb els sistemes FSC, PEFC o equivalents (altres esquemes de certificació forestal equivalents i reconeguts internacionalment).
2. Mentre es consolidi la implementació del Pla d’Acció FLEGT de la Unió Europea per
combatre la tala il·legal i el comerç derivat de fusta i productes de fusta i el Reglament
Europeu de la Fusta (EUTR6), els certificats de gestió forestal sostenible (FSC, PEFC o
equivalent....) es consideren les millors eines de validació de l’origen legal de la fusta.

LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE 102 de
29/04/2006).

5

Reglamento (UE) n ° 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se
establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera

6

7

http://www.maderalegal.info/inicio

8

http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_contractaci%C3%B3_responsable_24575.pdf

• Finalment, el 15 de desembre del 2013 va entrar en vigor el Decret de Contractació
Responsable de l’Ajuntament de Barcelona8, que estableix, entre d’altres, la definició de criteris per a clàusules ambientals de conformitat amb la normativa vigent i la
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3. L’Ajuntament promou un major ús de fusta com a material de construcció sostenible
i renovable, l’ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible i la diversificació d’espècies a utilitzar en obres d’edificació i mobiliari urbà. Per aquest motiu, els
plecs de contractació de redacció de projectes o d’execució d’obres d’edificació, infraestructures, manteniment de mobiliari urbà i usos similars definiran, sempre que sigui
possible, criteris funcionals (com densitat, color, resistència o altres característiques
tècniques) en lloc de prescriure espècies concretes, de manera que es permeti una diversificació d’espècies i la utilització de fustes autòctones amb certificació de gestió forestal
sostenible (FSC, PEFC o equivalent).
4. En compliment del Decret de Contractació Responsable de l’Ajuntament de Barcelona s’elaboraran unes instruccions internes de contractació de fusta i altres productes
derivats, que traduiran la nova Política de compra responsable de fusta de gestió forestal
sostenible en criteris ambientals a incorporar en els plecs corresponents, conjuntament
amb altres criteris de sostenibilitat, com poden ser l’ús de fusta reciclada o la definició
de tractaments de fusta de baix impacte ambiental, entre d’altres.
5. L’Ajuntament durà a terme actuacions complementàries per reforçar la implementació
de la nova Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible, com la
formació de tot el personal involucrat; la revisió i adaptació dels mecanismes de control i
seguiment; la col·laboració amb actors i grups d’interès externs del sector de la construcció per promoure l’ús de fusta sostenible; la comunicació de la nova Política de fusta
als professionals del sector i accions de sensibilització de la ciutadania en general.
6. Com a òrgan de coordinació dels diferents departaments municipals involucrats en
l’aplicació i el seguiment de la nova Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible, es dona continuïtat a la Comissió de Treball de Fusta existent, ampliant
els representants als sectors i departaments més rellevants en la contractació d’obres o
serveis que inclouen l’adquisició de fusta i productes derivats. Aquesta Comissió està
coordinada pel Programa Ajuntament+Sostenible.

ANNEX II GLOSSARI
Sistemes de certificació de gestió forestal sostenible
Els sistemes de certificació forestal són sistemes voluntaris que certifiquen, a través
d’una auditoria externa feta per una entitat independent, que la fusta prové de boscos
gestionats de manera sostenible. Els sistemes de certificació inclouen mecanismes de
seguiment que permeten traçar els productes a través de la cadena de subministrament
fins al producte final. La certificació de la cadena de subministrament rep el nom de
“certificació de cadena de custòdia” (“Chain of Custody”, CoC).
Els sistemes internacionals principals són l’FSC (Forest Stewardship Council) i el PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification); tots dos exigeixen el compliment de criteris legals, ecològics, social i econòmics, que permeten oferir garanties de
gestió forestal sostenible certificada als consumidors finals.
Els certificats FSC i PEFC vigents es poden consultar en les bases de dades respectives:
http://info.fsc.org
http://www.pefc.cat/empreses.html

Pla d’acció FLEGT de la Unió Europea i Reglament europeu de la fusta
(EUTR10):
El Reglament europeu de la fusta (EUTR) requereix que, a partir del 3 de març de 2013,
tota la fusta en el mercat de la UE procedeixi de fonts legals. El reglament requereix que
els agents que comercialitzen fusta en el mercat europeu per primera vegada disposin
d’un sistema d’auditoria preventiva.
Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d’octubre de 2010, pel qual s’estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta.
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L’EUTR és un element clau del Pla d’acció FLEGT (Forest Law Enforcement Government
and Trade) de la Unió Europea que conté una sèrie d’accions per prevenir el comerç de
fusta il·legal, per millorar l’oferta de fusta provinent de fonts legals i per promoure la
demanda de fusta de gestió forestal sostenible.
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/planificacion-forestal/comercializacion-de-madera-legal/index.aspx

European Sustainable Tropical Timber Campaign:
L’Ajuntament de Barcelona es va adherir el novembre del 2013 a la “Coalició Europea
per a la Fusta Tropical Sostenible”, que té com a objectiu “revertir la tendència de
destrucció de milers d’hectàrees anuals de boscos mitjançant la compra i l’ús de fusta
sostenible i assolir una gestió sostenible de fins a 10 milions d’hectàrees de bosc tropical
per a l’any 2015 involucrant les administracions públiques en la creació de mercats
més responsables de fusta tropical”. Amb aquesta adhesió, l’Ajuntament de Barcelona
es va comprometre a elaborar un Pla d’acció de fusta sostenible, que es basa en la visió
de la “Coalició Europea per a la Fusta Tropical Sostenible” d’augmentar la demanda de
fusta provinent de gestió forestal sostenible per crear mercats més sostenibles de fusta
tropical certificada, amb un èmfasi especial en el paper exemplaritzant de l’Ajuntament
de Barcelona i la reducció del risc de comprometre la seva reputació a través de l’adquisició exclusiva de fusta tropical amb certificació de gestió forestal sostenible (per a certs
usos), la promoció de l’ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible i la
diversificació d’espècies a utilitzar en obres d’edificació, d’urbanització, projectes urbans
i mobiliari urbà.
www.europeansttc.com
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ANNEX III QÜESTIONARI EXEMPLE DE RECOLLIDA DE DADES DE FUSTA PER A PROJECTES I EXECUCIÓ D’OBRES
D’URBANITZACIÓ O EDIFICACIÓ
FITXA DE DECLARACIÓ D’USOS DE LA FUSTA
Data:

març
2021
Octubre'19

Títol Projecte: SUBSTITUCÓ

DADES CORRESPONENTS A FASE DE PROJECTE
Ús

Tipus

Cubicatge

Codi de la partida del
pressupost

ESCALES
MECÀNIQUES AV. RASOS
PEGUERA-MERCAT

Segell Garantia Explotació
sostenible

Encofrat
Façana
Revestiment interior
Paviment
Altres

Instruccions per a la cumplimentació dels camps corresponents a la fase de projecte
0. Ús: Defineix la finalitat de la utilització de la fusta prevista al projecte.
1. Tipus: Descripció del tipus de fusta prevista en la redacció de la partida corresponent al projecte.
2. Cubicatge: Cubicatge previst al projecte per aquesta partida.
3. Codi partida pressupost: Especificar el codi de pressupost correponent a la partida on s’empra el tipus de fusta especificat.
4. Segell de garantia explotació sostenible: Indicar el tipus de document o certificat que es sol.licita al projecte en relació a la fusta emprada.
Assenyalar també la data de redacció de la fitxa així com el títol del projecte.
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MEMÒRIA AMBIENTAL

Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.
MEMORIA AMBIENTAL

Codi: PR.2021.0147

d'aprovació del Codi d'accessibilitat. Així mateix, també s’ha tingut en compte l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per
la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i

1.- Introducció

utilització dels espais públics urbanitzats. Per últim, tot i que encara no està desenvolupat el reglament associat,

Aquesta memòria dóna compliment amb el nou “Plec de Prescripcions Tècniques per a la redacció de

també s’ha tingut en compte la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat, de recent implantació.

projectes d’infraestructures” publicada en abril de 2021 i la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de
sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la gaseta Municipal de

2.4.- Estat inicial

Barcelona, en data 30 de desembre de 2020.

Les escales mecàniques objecte del present projecte estan situades a l’entorn del Mercat de Ciutat Meridiana, entre
l’avinguda de Rasos de Peguera i el carrer de Costa Bona. Dins d’aquest espai trobem dos trams d’escales que

Segons els criteris especificats a la Instrucció Técnica, cal donar compliment al Decret d’Alcaldia publicat al

salven desnivells superiors als 7 metres i que serveixen d’itineraris alternatius més còmodes a les rampes i escales

núm. 29 de la Gaseta Municipal de Barcelona en data 10 de novembre de 2009, on aquells projectes als que

de l’entorn. Les escales actuals presenten un grau de deteriorament funcional important, localitzant-se també

els hi sigui d’aplicació hauran d’incorporar a la documentació de projecte una Memòria Ambiental.

deterioraments en alguns dels elements de revestiments de xapa associats.

El contingut de la memòria compleix els aspectes bàsics establerts al “Manual bàsic per a l’elaboració de la

2.5.- Estat projectat

Memòria Ambiental” aprovat pel Decret d’Alcaldia del 15 d’Octubre de 2009.

L’actuació plantejada, amb la substitució de les escales actuals, assoleix una superfície d’actuació d’uns 120m ,

2

repartits en 2 trams d’escales. Aquesta actuació pràcticament no modifica la geometria actual ja que es tracta de la
La finalitat d’aquesta memòria ambiental és definir les mesures de caire ambiental encaminades a reduir

substitució de les escales dins del seu mateix espai, sense afectació de l’estructura de suport. Com a aspecte

l’impacte ambiental i social que l’execució de les obres pot ocasionar.

diferenciador, a banda de la actualització dels elements, les noves escales disposaran d’un mecanisme de
reversibilitat, aspecte que permet canviar la direcció d’aquestes i permet guanyar així una major funcionalitat.

En base a aquesta memòria, el contractista adjudicatari de les obres haurà d’elaborar prèviament a l’inici de
les mateixes un Pla d’Ambientalització de l’obra.

2.6.-Planificació de les obres
El termini total d’execució de l’obra es fixa en 5 mesos, s’executarà en dues fase d’execució, que estaran solapades

2.- Identificació dels vectors ambientals d’impacte

en el temps, una primera fase és l’associada a l’escala E14 i una segona fase és l’associada a l’escala E15.

2.1.- Utilitat per la població
El canvi de les escales de l’avinguda de Rasos de Peguera té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les

La primera activitat a realitzar, es la fabricació de les escales mecàniques, la fabricació d’aquestes escales té una

persones substituint uns element molt antics i algo deteriorats ,reduint l’impacte de l’activitat humana i garantint

durada de 12 setmanes. Durant les primeres 11 setmanes no s’estaran executant obres dins de l’àmbit d’actuació, ja

així la integritat del medi ambient. Es millorarà l’accessibilitat dels veïns salvant el desnivell existent entre

que l’escala vindrà fabricada des de taller. Durant aquest temps es realitzarà la tramitació de l’escomesa elèctrica.

l’avinguda de Rasos de Peguera i el carrer de Costa bona amb nous elements reversibles que facilitaran el
salvar el desnivell en els dos sentits de la marxa. Es modificaran també els elements associats tant visuals

A partir de la setmana 11 s’iniciaran les obres dins de l’àmbit d’actuació, es començarà realitzant els treballs previs i

com sonorts.

desvinculació de l’escala E14 existent, aquests treballs tindran una durada d’una setmana. Per la realització
d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris alternatius per vianants.

2.2.- Alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat econòmica i d’empreses
L’àmbit d’actuació correspon a l’entors del mercat de ciutat meridiana entre l’avinguda de Rasos de Peguera i

Una vegada desvinculada l’escala es procedirà a la seva retirada. Per retirar l’escala serà necessari implantar una

carrer Costa Bona i per tant amb existència d’activitat econòmica i empreses plenament desenvolupades.

grua al carrer Rasos de Peguera, carregar l’escala sobre camió i retirar-la. La durada d’aquests treballs serà d’una
jornada, per la realització d’aquests treballs s’afectarà la circulació de vehicles i les línies de BUS 62, 76, 50 i 183, es

Durant la fase d’obra serà necessari realitzar tall puntuals del carrer, aspecte que afecta la mobilitat i

preveu que aquests treballs es realitzin en diumenge.

funcionalitat del barri. Degut a les característiques de les obres no és possible evitar aquest aspecte tot i que
s’han generat les fases necessàries per a minimitzar al màxim aquest aspecte.

Finalitzada la retirada l’escala E14, es procedirà al condicionament de l’estructura per tal de poder instal·lar la nova
escala a la mateixa ubicació que l’escala existent. La realització d’aquests treballs tindran una durada d’una setmana.

2.3.- Avaluació de barreres arquitectòniques

Per la realització d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris alternatius per vianants.

Per al disseny de l’espai urbà s’ha tingut en compte el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i
Memòria ambiental
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Projecte executiu de substitució d’escales mecàniques, a Barcelona, av. Rasos de Peguera – Mercat, barri de Ciutat Meridiana, Districte de Nou Barris.

Codi: PR.2021.0147

Una vegada condicionada l’estructura de l’escala E14 es procedirà a la seva col·locació sobre l’estructura. Per

Per últim, cal comentar que s’estan redactant dos projectes addicionals relacionats amb la substitució d’escales

col·locar l’escala sobre l’estructura serà necessari implantar una grua al carrer Rasos de Peguera, carregar

mecàniques, un al mateix barri (Ciutat meridiana) i un altre al barri del Carmel. Es possible que des de l’Ajuntament

l’escala des del camió que la subministra i col·locar-la sobre l’estructura. La durada d’aquests treballs serà

de Barcelona es realitzi una licitació conjunta d’aquests tres projectes. En aquest cas s’adjunta una planificació a

d’una jornada, per la realització d’aquests treballs s’afectarà la circulació de vehicles i les línies de BUS 62, 76,

l’annex 19 que inclou el supòsit de que els dos projectes d’escales mecàniques del barri de Ciutat Meridiana

50 i 183, es preveu que aquests treballs es realitzin en diumenge.

s’executin de forma simultània.

Una vegada col·locada l’escala E14 sobre l’estructura es procedirà a la realització dels treballs d’instal·lacions,

L’horari de treball estarà comprès principalment entre les 8:00 i les 19:00 hores. L’horari s’adaptarà als possibles

acabats i finalment posta en funcionament de l’escala, aquests treballs tindran una durada de quatre

requeriments necessaris que puguin sorgir durant el desenvolupament de les obres.

setmanes. Per la realització d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris
alternatius per vianants.

2.7.- Circulacions de vianants
Les voreres i zones de vianants actuals estan pavimentades, són perfectament transitables, la planificació de les

Finalitzada la col·locació de l’escala E14, es procedirà a la realització dels treballs previs i desvinculació de

obres plantejada, assegura que hi hagi itineraris per vianants pavimentats i d’amplada suficient durant la totalitat de

l’escala E15 existent. La realització d’aquests treballs tindran una durada d’una setmana. Per la realització

les obres. En ambdues fases serà necessari realitzar tancaments de les zones d’obres per evitar l’accés dels

d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris alternatius per vianants.

vianants, es col·locaran tanques tipus metàl·liques de 2m d’alçada sobre peus de formigó, amb col·locació de lones
d’ocultació fins a 1,20m (allà on sigui necessari per la fase d’obra, enderrocs, pavimentacions, etc.) i amb la protecció

Un cop estigui desvinculada l’escala E15 es procedirà a la seva retirada. Per retirar l’escala serà necessari

del coronament mitjançant tubular d’espuma o equivalent. Així mateix, caldrà afegir les lones corporatives que fixi el

implantar una grua al carrer de Costa Bona, carregar l’escala sobre camió i retirar-la. La durada d’aquests

departament de comunicació de BIMSA:

treballs serà d’una jornada, per la realització d’aquests treballs s’afectarà la circulació de vehicles i les línies de
BUS 62 i 76, es preveu que aquests treballs es realitzin en diumenge.
Finalitzada la retirada l’escala E15, es procedirà al condicionament de l’estructura per tal de poder instal·lar la
nova escala a la mateixa ubicació que l’escala existent. La realització d’aquests treballs tindran una durada

Durant la totalitat de l’obra, es mantindran en funcionament tots els passos de vianants que actualment existeixen en

d’una setmana. Per la realització d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris

l’àmbit d’actuació, encara que es podran reubicar segons les necessitats de les fases d’obra, generant passadissos a

alternatius per vianants.

través de l’àmbit d’obra sempre que sigui necessari. Aquests passadissos tindran una amplada mínima de 2,00
metres.

Finalitzat el condicionament de l’estructura de l’escala E15, es procedirà a la col·locació de la nova escala
sobre l’estructura. Per col·locar l’escala sobre l’estructura serà necessari implantar una grua al carrer de Costa

2.8.- Circulacions de vehicles

Bona, carregar l’escala des del camió que la subministra i col·locar-la. La durada d’aquests treballs serà d’una

L’afectació a vehicles tant sols es produirà durant les fase 1B, 1D, 2B i 2D, que són els moments en que s’implantarà

jornada, per la realització d’aquests treballs s’afectarà la circulació de vehicles i les línies de BUS 62 i 76, es

la grua a la calçada dels carrer, ja sigui per poder retirar les escales metàl·liques existents, com per col·locar les

preveu que aquests treballs es realitzin en diumenge.

noves escales. Els treballs amb grua amb ocupació de calçada es realitzaran en diumenge per reduir les afectacions
a la circulació.

Una vegada col·locada l’escala E15 sobre l’estructura es procedirà a la realització dels treballs d’instal·lacions,
acabats i finalment posta en funcionament de l’escala, aquests treballs tindran una durada de quatre
setmanes. Per la realització d’aquests treballs no hi haurà afectació de vehicles, s’habilitaran itineraris

En relació a les fases 1B i 1D, la grua s’emplaçarà a l’Avinguda Rasos de Peguera. L’afectació als vehicles consistirà

alternatius per vianants.

en canviar el sentit de circulació d’un tram de l’Avinguda Rasos de Peguera i del carrer Vallcivera, a més, uns trams
de l’avinguda Rasos de Peguera quedaran tallats formant culs de sac, únicament podran accedir els veïns i vehicles

La planificació aquí detallada respon a l’organització de l’obra recollida en l’annex número 10 del present

autoritzats. Al final del present document s’adjunten plànols on es poden veure gràficament les afectacions al trànsit

projecte.

de vehicles, així com la senyalització provisional associada.

L’obra es pot plantejar per activitats successives o per solapament d’activitats en les diferents zones de l’obra,

En relació a les fases 2B i 2D, la grua s’emplaçarà al carrer de Costabona. L’afectació als vehicles consistirà en

únicament condicionada a l’espai, l’organització del contractista i els equips que aporti a l’obra.

canviar el sentit de circulació d’un tram de l’Avinguda Rasos de Peguera, a més, uns trams del carrer Costabona
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quedaran tallats formant culs de sac, únicament podran accedir els veïns i vehicles autoritzats. Al final del

4.- Materials

present document s’adjunten plànols on es poden veure gràficament les afectacions al trànsit de vehicles, així

4.1.- Consum de materials

com la senyalització provisional associada.

Al capítol d’amidaments del pressupost del present projecte es detallen la totalitat dels materials a utilitzar en el
desenvolupament de l’obra. Els materials de construcció emprats majoritàriament en el projecte són:

2.9.- Il·luminació de les obres

-

Escales mecàniques i elements associats

Actualment el carrer es troba il·luminat. La il·luminació existent es situa al portell en les alineacions dels arbres

-

Paviment de panot 20x20x4

existents, dintre de l’àmbit associat a fase 2. Per tant, aquest enllumenat existent es podrà mantenir en actiu

-

Llambordí ceràmic de 10x20

fins a la disposició del nou enllumenat; assegurant així l’existència d’enllumenat en l’àmbit de l’obra durant la

-

Formigó per a bases i paviments

totalitat de les mateixes.

-

Tubs per a canalitzacions

-

Pericons i tapes de registre

2.10.- Accessos a obra
L’accés de vehicles i treballadors es podrà produir des de diferents fronts ja que sempre existeix un carril de

El contractista comprarà el material sense escreixos i vetllarà pel correcte emmagatzematge per tal de que no es

circulació al llarg de tota l’obra.

malmetin, contribuint així a minimitzar el consum.

L’accés a la zona d’obra haurà de quedar convenientment tancat durant tota l’obra i únicament obrir-se en el

Caldrà tenir en compte la modulació de les peces de paviment per tal d’evitar talls innecessaris i s’intentarà reutilitzar

moment d’accedir o sortir maquinària o material de l’obra, sempre amb supervisió de personal d’obra.

els talls sobrants.

2.11.- Instal·lacions d’obra

4.2.- Sostenibilitat dels materials

La zona d’acopis i instal·lacions provisionals quedaran plantejades i definides en la planificació del contractista,

Els bancs, paviments i diferents productes amb fusta tropical hauran de portar la certificació FSC o segell similar que

plantejant-se de forma genèrica l’aprofitament dels xamfrans o sobreamples en voreres properes per a les

indiqui la procedència de la fusta.

instal·lacions provisionals. Les zones d’acopi caldrà realitzar-les en l’interior dels tancaments d’obra, no sent
possible ocupar àmbits externs per a aquest concepte.

Els materials (panot, formigó, tubs, punts de llum, reixes, etc.) hauran de disposar d’alguna certificació de qualitat de
l’empresa fabricant (ISO 9001 i ISO 14001) que garanteixi la seva adequada fabricació.

2.12.- Control de plagues
En aquesta obra no es contempla la possibilitat d’aparició de plagues.

4.3.- Manipulació i transport adequat
El contractista vetllarà per a que el materials es manipulin amb cura, utilitzant les eines adequades en cada cas. Es

2.13.- Formació específica dels operaris

tindrà molta cura en la fase de transport per tal de que els materials no es malmetin en el seu transport per interior de

A l’inici de les obres, caldrà que la Direcció Facultativa, de la mà del contractista, doni una xerrada als operaris
amb matèria de tot allò exposat en aquest annex.

l’obra. Per a la realització dels diferents treballs a executar de forma manual se seguirà estrictament el RD487/97 de 14
d’abril, SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE
CÀRREGUES QUE COMPORTEN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS PER ALS TREBALLADORS.

2.14.- Existència de Patrimoni Cultural a la zona
Segons la informació disponible no s’ha detectat existència de Patrimoni Cultural.

5.- Atmosfera
5.1.- Emissió de gasos i pols.

3.- Residus

Gasos

En compliment del Reial Decret d’1 de febrer de 2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de
la construcció i demolició, a l’annex 26 del present projecte, s’incorpora L’estudi de gestió de residus de
construcció i demolició. En aquest annex es detallen i s’amplien tots aquells aspectes associats als residus de
l’obra.

Es preveu l’emissió de gasos de CO2 per part de la maquinària de l’obra. El volum de gasos vindrà determinat en
funció de la maquinària específica que utilitzi el contractista adjudicatari. No obstant, a partir de les partides de
projecte previstes, i en base al mòdul mediambiental del TCQ, s’ha fet una estimació d’aquests valors. S’adjunta a
continuació taula resum associada a la maquinària de l’obra:
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Tallar les peces de panot el més lluny possible del pas de vianants i dels comerços. Utilitzar eines de tall alternatives
com la guillotina o el tall amb aigua.
Col·locar les lones de protecció segons les indicacions del Manual d’aplicació de la imatge per al nou tancament de
les obres municipals.
5.2.- Emissió d’olors
Es preveu emissió d’olors en moments molt puntuals de connexió al clavegueram existent.
Mesures que cal prendre:
Netejar prèviament amb aigua a pressió en cas de ser important l’olor o haver estat molt de temps sense ploure.
Tapar ràpidament qualsevol sortida d’olors del clavegueram minimitzant els temps on els pous o connexions es
troben obertes.
5.3.- Emissió de soroll i vibracions. Impacte acústic.
Es preveu l’emissió de sorolls per en els treballs d’enderroc, en l’ús general de la maquinària, en el tall de peces de
paviment i pels propis operaris:
Mesures que cal prendre:
Limitar l’horari de treball de dilluns a divendres entre les 8:00h i les 21:00h. Fora d’aquests horaris es necessitarà
autorització específica per part de l’Ajuntament.
La maquinària haurà de disposar del certificat d’homologació CE o certificat de conformitat CE i una placa en la qual
s’indiqui el nivell màxim de potència acústica. S’haurà de comprovar també que hagi passat la ITV.
Al tractar-se d’una obra de durada superior a 3 mesos no podrà haver-hi generador, sinó escomesa elèctrica. En cas
d’ús de generadors elèctrics, aquests tindran una potència sonora de com a màxim 95 dB PWL (87 dB de pressió
acústica a 1m).
Parar els motors quan hagin d’estar aturats més de 3 minuts.
Circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques i a una velocitat reduïda.
Els operaris manipularan les tanques i planxes amb cura, evitant arrossegar-les.
Cal que el personal d’obra es comuniqui sense cridar i eviti l’ús d’equips de música.
6.- Sòl i Subsòl
6.1.- Ocupació del terreny
Mesures que cal prendre:

L’ocupació del terreny es limitarà a via pública, ocupant estrictament el necessari. Sempre amb la validació per part

Parar els motors quan hagin d’estar aturats més de 3 minuts.

de l’Ajuntament i realitzant les gestions oportunes, les diferents instal·lacions provisionals quedaran fixes durant la

Circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques i a una velocitat reduïda.

totalitat de la duració de les obres i situades en la zona del carrer Rasos de Peguera.

Comprovar que la maquinària ha passat la ITV.
6.2.- Existència de capa de terra vegetal
Pols

L’àmbit d’actuació es troba en zona urbana i per tant no està previst trobar espais vegetals fora del propi arbrat a

Es preveu l’emissió de pols en els treballs d’enderroc i en l’execució de talls de peces de paviment.

mantenir.

Mesures que cal prendre:
Evitar aquestes feines en condicions de vent fort.

6.3.- Gestió de moviments de terres.

Regar les runes per a minimitzar la formació de núvols de pols.

L’actuació a realitzar, a excepció de les actuacions associades a les noves infraestructures de serveis i connexió dels
elements de drenatge, és bàsicament superficial, per tant, els enderrocs i moviments de terres estan condicionats per
Memòria ambiental
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aquest plantejament. Degut a aquest caràcter superficial de l’actuació no s’ha considerat necessari realitzar un

Aigües derivades de la neteja de maquinària

estudi geotècnic en l’àmbit d’actuació.

Mai s’han d’abocar directament les aigües resultants de la neteja de maquinària (cisternes de formigó o similars) als
embornals, escocells o altres espais, ja estiguin dins o fora de l’àmbit d’obra.

A nivell d’enderrocs, està previst la retirada de tots els elements associats a l’escala mecànica actual, incloent
aquestes. Així mateix, també serà necessari realitzar una sèrie d’enderrocs de paviments per tal de permetre

Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d’abocament controlat situats lluny d’embornals i altres elements

l’execució de les diferents rases associades a les canalitzacions previstes. Per tal de dur a terme la substitució

que les puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o les aigües superficials.

de l’escala existent serà necessari fer un tall a la xapa existent, la qual actualment fa de revestiment entre
l’escala actual i l’estructura de sustentació. Per últim també serà necessari la realització de talls i retirades de

Les aigües residuals procedents de la neteja de maquinària s’hauran de recollir en punts de neteja que s’ubicaran

zones puntuals de xapa, actualment molt rovellades.

sobre materials que impermeabilitzin el sòl. Aquests punts, a mode d’exemple poden ser dipòsits o contenidors. El
residu resultant caldrà gestionar-lo a través d’un abocador autoritzat.

Per altra banda, degut als condicionants d’accessibilitat i espai disponible, per a poder realitzar les actuacions
de desmuntatge i muntatge de les escales mecàniques, és necessari la utilització de grues de gran tonatge;

Vessaments accidentals de productes

aquestes grues tenen una sèrie de limitacions a l’hora d’implantar-se i treballar. Per a poder permetre la

Productes químics: Els productes químics líquids que sigui imprescindible tenir a l’obra per a la seva execució

funcionalitat de les mateixes, prèviament o de forma paral·lela als enderrocs (sempre en època adequada),

disposaran de cubetes de retenció correctament estancades i estaran estocats lluny d’embornals o d’altres elements

serà necessari la realització de la poda de branques i branquillons dels diferents arbres situats en les

que els puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o les aigües superficials, en cas de vessament

proximitats de l’escala. Per tal de definir i acotar aquestes actuacions de poda, sense que aquestes no afectin

accidental.

de forma rellevant als arbres, en fase de projecte s’han realitzat visites amb els responsables de Verd de
l’Ajuntament de Barcelona, fixant-se aquelles actuacions acceptables a nivell d’afectació de branques.

Reposició d’olis o combustibles: Cal evitar la reposició d’olis i combustibles a l’obra i sempre que sigui inevitable, fer-

Aquestes afectacions han quedat recollides a nivell gràfic en les diferents actes i plànols del present projecte.

ho lluny de la xarxa de drenatge i de clavegueram i protegir el sòl amb elements impermeabilitzants que permetin
retenir les possibles pèrdues.

6.4.- Afectació a les propietats físiques del sòl
Degut a la tipologia d’actuació a realitzar, on únicament es planteja la substitució de les escales i l’adaptació

Contenció de l’afecció a les aigües i al sòl

de les instal·lacions associades, es considera que no existeix conflicte en quant a la disponibilitat de terrenys

A l’obra s’ha de disposar de sepiolita o sorra, per tal de poder actuar amb rapidesa davant d’un vessament accidental

es refereix.

i així evitar possibles afeccions a les aigües i al sòl.

7.- Hidrologia

Amassament de formigó

7.1.- Afectació dels sistemes de drenatge superficials

Està prohibit l’amassament de formigó directament sobre el sòl, tant dins com fora de l’àmbit d’obra. En aquest sentit

Durant l’execució de l’obra hi ha diverses operacions que requereixen de l’ús d’aigua i de productes químics

és obligatori l’ús de la formigonera o la pastera.

que, usats o gestionats de forma incorrecta poden ser una font de contaminació de les aigües a través de la
xarxa de clavegueram, de les aigües freàtiques i del sòl, amb les conseqüències que aquest fet té sobre el

Protecció/recuperació del sòl

medi i les dificultats que pot arribar a comportar la seva descontaminació.

Cal protegir la terra fèrtil de les petjades i el trànsit de vehicles o maquinària i evitar-hi l’estocatge de materials.

En aquest sentit, evitar qualsevol abocament a la xarxa de clavegueram, seguir procediments adequats per a

Qualsevol material d’obra que s’hagi d’acumular sobre el paviment estarà sobre palets o contingut en contenidors i

la neteja de maquinària i l’ús de productes químics, disposar d’elements de contenció en cas de vessaments

sempre s’ubicarà dins les tanques d’obra.

accidentals, entre d’altres pautes de treball. Contribuirà

de forma positiva a reduir les possibilitats de

contaminació de les aigües i del sòl i, en cas que es produeixi, a minimitzar-ne l’abast.

7.3.- Consums d’aigua
S’ha de racionalitzar l’ús d’aigua a l’obra, estant totalment prohibit deixar mànegues d’aigua obertes a l’obra. En

7.2.- Afectació dels sistemes hídrics subterranis

aquest sentit, s’ha de revisar periòdicament i realitzar un correcte manteniment de totes les conduccions d’aigua de

Està prohibit efectuar qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram públic. Sota excepcionalitat, els

l’obra per tal de detectar possibles fuites i solucionar-les.

mantenidors de la xarxa podran donar aquest permís sempre i quan els abocaments no siguin contaminants i
segons les condicions del tram de la xarxa concreta.
Memòria ambiental
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8.- Energia
11.- Normativa aplicable

8.1.- Consum energètic
El consum energètic previst per a l’obra es considera baix ja que només es connectarà a la xarxa elèctrica
(amb grups electrògens) eines com poden ser màquines de tall, perforació compactació manual. La resta de
maquinària d’obra funcionarà amb benzina.
9.- Flora i fauna
Als plànols del projecte s’incorporen l’estat actual de les plantacions, es defineixen aquelles que queden
afectades per les obres les quals són mínimes.
Degut als condicionants d’accessibilitat i espai disponible, per a poder realitzar les actuacions de desmuntatge
i muntatge de les escales mecàniques, és necessari la utilització de grues de gran tonatge; aquestes grues
tenen una sèrie de limitacions a l’hora d’implantar-se i treballar. Per a poder permetre la funcionalitat de les
mateixes, prèviament o de forma paral·lela als enderrocs (sempre en època adequada), serà necessari la
realització de branques i branquillons dels diferents arbres situats en les proximitats de l’escala. Per tal de
definir i acotar aquestes actuacions de poda, sense que aquestes no afectin de forma rellevant als arbres, en
fase de projecte s’han realitzat visites amb els responsables de verd de l’Ajuntament de Barcelona, fixant-se
aquelles actuacions acceptables a nivell d’afectació d’arbrat. Aquestes afectacions han quedat recollides a
nivell gràfic en les diferents actes i plànols del present projecte..
10.- Paisatge
10.1.- Impacte visual

GASOS, POLS i
– Llei 34/2007,de 15 de novembre,
Qualitat de
l’Aire i Protecció
– Decret 152/2007, de 10 de
d’aprovació del
Pla d’actuació per a
millora de la qualitat de
l’aire
municipis declarats zones de
especial de l’ambient
mitjançant el
Decret 226/2006, de
– Ordenança general del Medi
urbà de la
ciutat de
publicada al BOP de 16 de
juny
1996.TítolI. Protecció de
– Ordenança sobre obres,
serveis en
el domini
publicada al BOP de 22
maig de
– Manual de Qualitat de les
Implantació i
incidència en l’àmbit
domini públic. Decret
d’alcaldia de
de maig de

–

Reial Decret 524/2006,de 28 d’abril,
qual
modifica el Reial Decret 212/2002,
22 de febrer, pel qual es regulen
emissions sonores a
l’entorn degudes
determinades màquines d’ús a

–

Manual de Qualitat de les
incidència en l’àmbit de
d’alcaldia de 17 de
de

dels usos del paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament.
Les tanques de segregació d’itineraris de vianants i les obres, la barrera rígida de separació entre circulacions
rodades i les obres i els àmbits d’emmagatzematge de maquinària i vehicles d’obra i de materials que
les obres.

Implantació
Decret

SÒL I
–

–

Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge, les activitats auxiliars, no creïn un impacte visual important
ni afectin a la població, tant l’interna com l’externa al recinte.

Instrucció del formigó estructural
Mesura de Govern de
responsable de
compra de
(desembre de 2003) i
per a la compra
de fusta
(juliol

SOROLL I
– Ordenança general del Medi
urbà de la
ciutat de
publicada al BOP de 16 de
juny
1996.TítolIII. Contaminació
– Proposta de modificació
General
del Medi
– Llei 37/2007, de 17 de
ruido i Reial
Decret
16 de desembre, que

Excepte el cartell d’obra, la possible col·locació d’altres rètols es regirà per l’Ordenança

s’utilitzaran disposaran de lones de protecció que s’hauran de mantenir en òptimes condicions en el decurs de

–
–

–

Ordenança sobre obres,
serveis en
el domini
publicada al BOP de 22
maig de
Manual de Qualitat de les
Implantació i
incidència en l’àmbit
domini públic. Decret
d’alcaldia de
demaigde
Reial Decret 105/2008, d’1 de
qual es
regula la producció i
dels residus de
construcció i

Un cop finalitzada l’obra, les instal·lacions provisionals seran retirades.

–

Ordenança general del Medi
urbà de la
ciutat de
publicada al BOP de 16 de
juny
1996. Títol V. Sanejament
duals i
– Decret 83/1996, de 5 de març,
mesures de
d’aigües
– Directiva 2000/60/CE, DOCE de 22
desembre
de 2000, (Directiva Marc
– Real Decret 606/2003, de 23 de
de
modificació del RD
d’abril, pel qual
s’aprova
Reglament del Domini Públic
– Real Decret legislatiu 1/2001, de 20
juliol,
qual s’aprova el text refós de la

PATRIMONI I
–
–

Decret 78/2002 de protecció
patrimoni
arqueològic i
Ordenança dels Usos del Paisatge

FLORA I
–

–
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-

-

-

Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el
domini públic municipal, publicada al BOP de 22 de
maig de 1991.
Ordenança sobre la supressió de barreres
arquitectòniques a la via pública, de 27 de març de
1979.
Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de la ciutat
de Barcelona, publicada al BOP de 19 de juny de
1999.
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament
de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi
d’accessibilitat.
Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i
incidència en l’àmbit de domini públic. Decret
d’alcaldia de 17 de maig de 1999.

-

–
–

–

–

–

Manual de bastides. Accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques.
–
–

–

Codi: PR.2021.0147

Ordenança general del Medi
urbà de la
ciutat de
publicada al BOP de 16 de
juny
1996.TítolVI, gestió de
Decret 201/1994, de 26 de
regulador dels
enderrocs i altres
de la
Decret 161/2001, de 12 de juny,
del Decret 201/1994, de 26 de
regulador
dels enderrocs i altres
de la construcció i
enderroc.
Reial Decret 105/2008, d’1 de
qual
regula la producció i gestió dels
de
construcció i
Decret 92/1992, de 6 d’abril,
modificació
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel
s’aprova
el Catàleg de Residus
Catàleg Europeu de Residus
aprovat per la
decisió 2000/532/CE,
la Comissió de 3 de maig,
per les
2001-119
Decret 93/1999, de 6 d’abril,
procediments
de gestió de residus Decret
Llei 15/2003, de 13 de juny,
modificació de la
Llei 6/1993, de 15
juliol, reguladora dels residus.
Ordre de 28 de febrer de 1989, per
es regula
la gestió dels olis
(BOE57), i de 6 de tembre
de1988,sobre tractament eliminació dels olis usats
(DOGC

Barcelona, març de 2022

Félix Belmar López
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
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