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0.

INTRODUCCIÓ

Es redacta aquesta Memòria Valorada per tal de descriure les actuacions que es portaran a
terme amb EL PROJECTE NOU ENLLUMENAT PÚBLIC AVINGUDA GENERALITAT al terme
municipal de Sant Cugat del Vallès.
Aquesta memòria dona resposta també als requeriments de l’AMB que ha traslladat a
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

1.

ANTECEDENTS

Sant Cugat del Vallès disposa de polígons industrials i àrees d’activitat Econòmiques on manca
el servei d’Enllumenat Públic. Una d’elles es el denominat Polígon Can Sant Joan, i compren
com a eix principal l’Avinguda Generalitat, sent el mateix una zona d’activitat econòmica industrial
totalment consolidada.

2.

OBJECTIUS DE LA MEMÒRIA

Els objectius projecten les propostes per tal de dotar del servei d’enllumenat públic a aquesta
zona, seguint Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre, que aprova el Reglament d’eficiència
energètica a les instal•lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions Tècniques
Complementàries EA-01 a EA-07 així com Real Decret 842/ 2002, de 2 d’agost, que aprova el
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

3.

BREU DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

3.1.

SOLUCIÓ ADOPTADA

Per tal de donar servei d’Enllumenat a l’Avinguda Generalitat en tota la seva extensió s’ha adoptat
ampliar la instal·lació de dos quadres de comandament existents i la nova col·locació d’un quadre
de comandament allà on no es disposa de cap.
A continuació es mostra un plànol de la disposició adoptada per tal de donar el servei comentat:
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La solució adoptada per tal de dotar de llum aquestes zones ha estat de fanals de 10 metres
dotats de braç de dos metres amb dues llumeneres de tecnologia LED amb sistema columna i
cos òptic petit model Neutral White del fabricant Iguzzini de 84,6W de potència cadascuna i que
compleixen els estàndards d’eficiència energètica marcats per el Reglament d’Eficiència
Energètica (ITC-EA-02).
Els conjunts de punts de llum s’han situat a una interdistancia de 35 metres, un cop realitzats els
estudis lumínics corresponents (veure Annex), la solució adoptada compleix amb el Reglament
d’eficiència energètica a les instal•lacions d’enllumenat exterior i el fet d’utilitzar tecnologia Led
genera un estalvi respecte altres tecnologies com el vapor de sodi.
Per tal de donar el servei elèctric als fanals descrits anteriorment s’haurà de realitzar una rasa al
llarg de la mitjanera de la via per on passaran els serveis corresponents (tub corrugat, cables i
cinta senyalitzadora). Cal tenir present que les distancies totals son molt llargues fet pel que les
seccions del cable generalment son 10 i 16 mm, els metratges i seccions especificats queden
avalats en els càlculs de caiguda de tensió adjunts als Annexes.
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3.2

ESTALVIS ENERGÈTICS

Cal tenir present que l’actuació proposada no pot suposar formalment un estalvi energètic atès
que actualment no existeix il·luminació al sector i l’actuació preveu la seva nova instal·lació.
Es per això que per a donar justificació energètica a la solució adoptada es realitza a continuació
una comparativa entre el consum energètic previst amb l’actuació proposada (amb llumeneres
de tecnologia LED) i el consum que suposaria la utilització de llumeneres convencionals (amb
llumeneres de Vapor de Sodi d’Alta Pressió).
Per a realitzar aquest càlcul s’ha tingut present les següents consideracions.
Nº Punts de llum:
215 Punts de llum
Hores total de funcionament:
4380 h
Percentatge d’hores amb reducció de flux: 60 % de les hores de funcionament
Consum energètic opció llumeneres LED
La proposta preveu la instal·lació de llumeneres de 103W de tecnologia LED. Aquest tipus de
tecnologia, a més de ser d’un consum inferior a les llumeneres convencionals, permet una
major regulació, podent reduir el consum fins a un regim del 40% respecte el seu funcionament
ordinari. Aquesta regulació es realitza a altes hores de la nit quan es redueix l’activitat al
sector.
D’acord amb aquestes dades, i les consideracions anteriors, es preveu un consum total
d’energia de 38.944,55 kWh/any.
Consum energètic opció llumeneres convencionals VSAP
En aquest cas, la potència de les llumeneres incloent els seus equips electrònics (+15%) és
de 287,50 W. La seva capacitat de reducció és de fins al 70% del seu règim ordinari, molt
superior al 40% que ofereix la possibilitat del LED:
En aquest segon cas, el consum previst és de 189.721,59 kWh/any.
Amb tot, es preveu un estalvi anual de 150.777,05 kWh/any que equival a un estalvi de 40,26
Tn CO2 emesos.
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3.3

PUNTS DE RECARREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS

Donada la situació del Polígon de Can Sant Joan es vol potenciar la mobilitat dels usuaris amb
l’ús d’energies renovables afegint tres punts dobles de recarrega de vehicles elèctrics.
Tal com descriu l’Institut Català d’Energia:
“El vehicle elèctric és una de les opcions més interessants per a substituir els vehicles amb motor de combustió
interna.
El vehicle elèctric entès com un vehicle capaç de funcionar amb energia elèctrica, la qual ha estat subministrada
mitjançant una font d’energia elèctrica externa, presenta una sèrie d’avantatges i oportunitats per al desenvolupament
d’una mobilitat sostenible a les nostres ciutats, atés que permet una millor integració de les energies renovables i un
nou posicionament de la indústria de l’automòbil.”

Sant Cugat vol així participar en la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle
(GEH).
El punt de recarrega proposat es Charging Post Smart Series CCL-PT3 (490083) de
dimensionament 22kw, 2x endolls tipus 2, Diferencial RCD, 2x mesurador de kWh,
GSM/GPRS/GPS/RFID, Opció de abono a Backoffice.
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4.

EFECTES SOBRE LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT EN EL SECTOR

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha apostat sempre per a ser una ciutat verda, segura i
sostenible. No es pot entendre però aquesta aposta si no es desenvolupa la seva filosofia al llarg
de tot el seu territori independentment del seu ús, ja sigui en el centre històric com els seus
polígons industrials. Entenent però que les seves solucions i necessitats són heterogenis
depenent de l’àmbit a desenvolupar.
Històricament i no únicament al municipi de Sant Cugat, els polígons industrials més allunyats
dels nuclis urbans han patit sempre una mancança del que es podria anomenar humanització,
es a dir, àmbit sense una vida social i ser únicament un lloc de treball. Aquesta mancança
d’humanització queda reflectida per la deficiència i/o en alguns casos la inexistència dels serveis
bàsics (enllumenat públic, clavegueram, transport urbà, etc) o d’altres, que si bé no són bàsics,
si que són característiques de la cohesió del sector. Serveis que formen part de la quotidianitat
de la vida de qualsevol treballador i que no s’implantarien si prèviament no es garanteixen els
serveis bàsics anomenats anteriorment (per exemple locals comercials, locals de restauració,
farmàcies, oficines bancàries, etc.). En definitiva serveis necessaris per a tothom sense ser bàsic.
L’objecte de la present actuació pretén instal·lar un d’aquests serveis bàsics (l’enllumenat públic)
i convertir el sector en un lloc més atractiu per a noves activitats econòmiques alhora de garantir
la possibilitat a tothom que hi pugui accedir a aquest lloc de treball.
La millora que representa el projecte amb la instal·lació de l’enllumenat públic repercuteix
directament en la pròpia seguretat dels treballadors dels polígon industrial. Es redueix d’aquesta
manera els accidents dels treballador “in itinere” per risc de caiguda per manca d’il·luminació del
carrer, especialment en horari d’hivern quan a les 17:30h de la tarda ja no hi ha llum solar.
D’afegit, la sensació de risc d’inseguretat dels treballadors per casos de robatoris i d’atracaments
al sector pot arribar a ser determinant a l’hora d’acceptar un lloc de treball i per tant el polígon
perd capacitat de retenció del talent de treballadors i d’empreses.
D’acord amb les dades que disposa l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’índex d’ocupació del
polígon industrial de Can Sant Joan es troba al voltant del 80% amb aproximadament 8.500
treballadors. Vàries de les empreses ubicades al polígon es consideren grans empreses; TVE,
Catalana Occidente, Banc Sabadell o Asepeyo són algun exemple, i altres, com per exemple
Ricoh, Deutsche Banc, Hewlett-Packard, Sharp o Salvensen són alhora empreses d’implantació
internacional i són una finestra per a noves implantacions.
Alhora, altres activitats amb gran afluència es troben implantades al polígon. Són exemple
d’aquest grup, les escoles Thau, Pureza de Maria, l’Escola Japonesa o l’Escola Universitària
Gimbernat.
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Com a conclusió, es pot entendre que per la seva ubicació propera a les autopistes C16 i AP7,
el Polígon de Can Sant Joan ha estat un punt d’atracció de talent de grans empreses. Tanmateix,
la disposició d’altres polígons també molt ben connectats i que ofereixen també tots els recursos
bàsics per a treballadors i per a les empreses, poden ser la causa de la pèrdua d’aquest talent
existent al polígon per falta de competitivitat.
Si be, valorar econòmicament la repercussió econòmica d’aquesta actuació es fa difícil per la
complicada obtenció de dades que correlacionin ambdós aspectes, es podria considerar que
aquesta actuació va adreçada a l’objectiu de no només retenir el talent de les empreses i els
treballadors actuals sinó aconseguir un grau d’ocupació del 100% de tot el polígon. En aquest
cas, si es té present de les dades actuals del polígon de referència anomenades anteriorment
(80% d’ocupació amb 8.500 treballadors), l’objectiu de la present actuació conjuntament amb
altres com poden ser la millora dels vials, la creació de camins segurs per a ciclistes o la millora
de la freqüència del transport urbà es podria obtenir un increment de 2.100 nous llocs de treball
a més d’altres indirectes provocats per la sinergia de l’augment de l’activitat empresarial.

5.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Els preus unitaris usats per a la redacció del pressupost corresponen als preus unitaris
subministrats pels fabricants, afegint el benefici industrial i les despeses generals corresponents
(19 % BI i DG).
Els imports unitaris usats a les partides que fan referència a l’obra civil necessària per a dur a
terme el projecte usats, han estat els imports unitaris utilitzats al servei de manteniment de
voreres 2014-2015.

6.

PRESSUPOST

Partint de les bases de les jornades vigents, així com del cost horari de la maquinaria i materials
que figuren en la present Memòria Valorada, s’han establert els preus corresponents que aplicats
a les mediacions de l’obra ens permeten obtenir el següent pressupost (veure ANNEXE I).
Pressupost d’execució............................... 761.413,65 €

El pressupost d’execució pel NOU ENLLUMENAT PÚBLIC AVINGUDA GENERALITAT del
terme municipal de Sant Cugat del Vallès puja a la comentada quantitat de SET-CENTS
SEIXANTA UN MIL QUATRECENTS TRETZE AMB SEIXANTA CINC EUROS.
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7.

TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE

Araceli Belmonte Gálvez
Enginyera Edificació 11375

Sant Cugat del Vallès , 14 de setembre de 2016

Tècnica de Manteniment Urbà
Araceli Belmonte Gálvez,
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8.

BASES DEL PROJECTE. NORMATIVA
GENERAL
-Decret Legislatiu 1/2005 Text Refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC) núm. 4436 de 26/7/2005)
-Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificicació DB SI 5 Seguretat en cas d’incendi.
Intervenció dels bombers (BOE 28/3/2006)
-Decret 241/1994 sobre condicionaments urbanístics i de protecció contra incendis en els
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91.
-Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques. (DOGC núm.1526
de 4/12/1991).
-Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2:
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-).
-Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics
urbanitzats i edificacions. (BOE 11/5/2007).
-Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003).
VIALITAT
-Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
“secciones en firme”, de la instrucción de Carreteras.
(BOE núm.297 de 12/12/2003)
-Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:
“Rehabilitación de firmes”, de la instrucción de carreteras.
(BOE núm.297 de 12/12/2003).
-Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. “Trazado de la instrucción de carreteras”.
(BOE núm. 28 de 2/2/2000).
-Ordre de 14/5/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenage
superficial” (BOE 17/9/1990)
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-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.
-Ordre 2/7/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras”
(BOE núm.162 i 175 de 2/7/1976 i 7/7/1976 respectivament).
Posteriors modificacions:
-Ordre circular 292/86T, de maig de 1986
-Ordre Ministerial 31/7/86 (BOE 5/9/86)
-Ordre Circular 293/86 T.
-Ordre Circular 294/87T., de 23/12/87.
-Ordre Circular 295/87T.
-Ordre Ministerial de 21/1/88 (BOE 3/2/88) sobre modificació de determinats articles del
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació
pasa a denominar-se G-4).
-Ordre Circular 297/88 T., de 29/3/88.
-Ordre Circular 299/89.
-Ordre Ministerial de 8/5/89 (BOE 18/5/89), modificació de determinats articles del PG.
-Ordre Ministerial de 18/9/89 (BOE 910/89):
-Ordre circular 311/90, de 20 de març.
-Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
-Ordre circular 325/97, de 30/12/97.
-Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts en el relatiu a
conglomerats hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).
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-Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen articles del Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització,
abalisament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/1/2000).
-Ordre circular 326/2000, de 17 de febrer.
-Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.
-Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i Ponts
relatius a formigons i acers. (BOE 6/3/2002).
-Ordre Circular 8/01.
-Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec
de Prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i
paviments.
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES
-Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 DE
12/6/1992).
-Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/9/1992).
-Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
-Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul.
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE
-Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic
hidràulic (BOE 6/6/2003).
-Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria
d’aigües de Catalunya (DOGC 21/11/2003).
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-Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableix els criteris sanitaris de la qualitat
de l’aigua i consum humà (BOE 21/2/2003).
-Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refòs de la Ley de
Aguas. (BOE 24/7/01).
-Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 22/7/99)
-Ordre28/7/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua (BOE num.. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)”
-Norma Tecnológica NTE-IFA/1976, Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento.
-Norma Tecnológica NTE-IFR/1974, Instalaciones de fontaneria: Riego.
-Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit
metropolità.
HIDRANTS D’INCENDI
-Decret 214/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els
edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/9/1994, correccions
DOGC num.2005 de 30/1/1995).
-Reial decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección
contra incendios” (BOE NÚM. 298 de 14/12/1993)
XARXES DE SANEJAMENT
-Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament (DOGC núm. 3894 de 29/5/2003).
-Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes (BOE núm. 312 de 20/12/1995).
-Ordre 15/9/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripcions Técnicas Generales para Tuberías
de saneamiento de poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/9/1986)
Àmbit municipal o supramunicipal:
-Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals.
(Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOPB núm. 128, de 29/5/1997)
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XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT
-Reial Decret 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones complementarias” (BOE 4/9/2006).
-Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos”.
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes
y acometidas de combustibles gaseosos”. Quedarà derrogat allò que contradigui o s’oposi
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006.
-Reial Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases
combustibles” (BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà derrogat en
tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006.
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
Sector elèctric
-Llei 54/1997 del sector elèctric.
-Reial Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució,
comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica (BOE núm. 310 de 27/12/2000)
correcció d’errades (BOE 13/3/2001).
-Decret 329/2001 de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament
elèctric (DOGC 18/12/2001).
-Resolució ECF/4548/2006, de 29 de setembre. Fecsa-Endesa. Normes técniques
particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (BOE:
22/2/2007).
Alta tensió
-Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. (BOE núm.
311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/3/1969).
Baixa tensió
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-R.D. 842/2002 por lo que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
(BOE núm. 224 18/9/2002).
Centres de transformació
-Reial Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en centrales eléctricas y centros de tranformación” (BOE núm. 288 de
1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/1/83).
-Ordre de 6/7/1984, s’aprova les “Instrucciones técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT,
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de tranformación” (BOE núm. 183 de 1/8/1984).
-Resolució 19/6/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE
núm. 152 de 26/6/1984).
-Especificacions tècniques de companyies subministradores
Enllumenat públic
-Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la proteccio del medi ambient
(DOGC 12/6/2001).
-R.D. 842/2002 pel qual s’aprova el “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITCBT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.” (BOE núm. 224 18/9/2002).
-Norma tecnológica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior”.
XARXES DE TELECOMUNICACIONS
-Especificacions tècniques de les Companyies:
NP-PI-001/1991
C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos
Industriales”.
NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos
industriales”.
Acuerdo UNESA – C.T.N.E. del 19 d’Abril de 1976

CONTROL DE QUALITAT
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- Disposicions per a la lliure circulació dels productes de construcció. RD 1630/1992, de 29
de desembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les
seves propietats de reacció i de resistència front al foc. RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005).
- Control de qualitat en l'edificació. D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC:
24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94).
- Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents. O 18/3/97 (DOGC:
18/4/97).
- Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. R
22/6/98 (DOGC: 3/8/98).
RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS
- Residus. Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei
16/2003, de 13 de juny.
- Operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. O.
MAM/304/2002 ,de 8 febrer.
-Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol,
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny. D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003)
correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
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9. PLEC DE CONDICIONS
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1.- CONDICIONS GENERALS
1.1.- Objecte
Es objecte del present Plec de Condicions, el determinar aquelles que han de regir de base en
l'execució de les obres descrites en la documentació adjunta que constitueixen el projecte.
1.2.- Base Fonamental
Per aquest projecte regirà com a norma general l'aplicació del Plec de Prescripcions tècniques
generals per obres de carreteres i ponts del M.O.P.T. PG3. També el Plec de Condicions per la
Licitació i Contractació redactat pel M.O.P.U.
Com a normes complementàries a les particulars i amb prioritat sobre les anteriors, regiran les
normes i instruccions de la UNE i les redactades per l'Institut "Eduardo Torroja de la Construcción
y Cemento", així com totes les Instruccions i reglaments de caràcter legal.
1.3.- Condicions Particulars
Com a Plec de Condicions Particulars regirà el present projecte compost per la documentació
escrita i documentació gràfica.
1.4.- Abast dels Documents del Projecte
Respecte als conceptes descrits o consignats en aquests documents, s'ha d'entendre que, fins i
tot quan algun es definís en un sol d'ells obliga com si estigués indicat a tots.
En uns casos es donarà el fet de que el detall explicat en un dels documents ve corroborat per
la informació donada en un altre document, però en d'altres casos, la informació té caràcter
complementari; el que no clarifica en la documentació escrita ve detallat en plànols o viceversa.
Són tots i cadascun dels documents que en conjunt formen la "Unitat Projecte" no servint
d’al·legació en els plànols si estigués descrit a la memòria i/o el Plec de Condicions. Cas d'haver
contradicció entre el projecte i el Plec de Condicions, aquest últim tindrà prioritat. Així mateix,
qualsevol contradicció amb les Condicions Generals es resoldrà a favor de les Particulars.
1.5.- Contradiccions amb el Contracte.
Qualsevol contradicció que pogués haver entre el present plec i les clàusules del contracte
subscrites entre l'Excm. Ajuntament de Sant Cugat i l'empresa adjudicatària de l'obra és resoldrà
a favor del contracte.
1.6.- Direcció
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Es missió de la Direcció Facultativa la vigilància i direcció dels treballs que es realitzin en les
obres i cuidar que s'executin de conformitat amb els plànols i els altres documents que componen
el projecte.
La interpretació tècnica de tots els documents del projecte, correspon també a la Direcció
Facultativa de l'obra a la que el Contractista haurà d'obeir en tot moment, procurant seguir la idea
del Tècnic autor del projecte i l'acceptació més corrent que tinguin els termes amb els que es
designen els conceptes descrits i les modalitats d'execució.
Per a la realització de la funció de Direcció d'obra, el director podrà comptar amb col·laboradors
que desenvoluparan el seu treball en funció dels títols professionals o dels coneixements
específics i, que integraran la "Direcció d'obra".
El Director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la data de
comprovació del replanteig i, aquest comunicarà d'igual forma quin serà el seu equip
col·laborador.
Les variacions del personal que es produeixen durant l'execució de les obres, seran posades en
coneixement del Contractista per escrit.
1.7.- Coneixement del Projecte
Es suposa que tota empresa constructora que tingui aspiracions a l'adjudicació d'aquesta obra,
té perfecte coneixement del projecte en tots els seus documents tant escrits com gràfics.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels seus documents annexes
o de les instruccions, plecs o normes de qualsevol classe promulgats per l'administració que són
d'aplicació a l'execució del projecte, no eximirà al contractista de l'obligació del seu compliment

2.-CONDICIONS TÈCNIQUES
2.1.- Prescripcions Tècniques Generals
En aquesta obra regiran els següents plecs de condicions tècniques: Totes les especificacions
que encapçalen cada una de les partides d'obra ressenyades a l'estat d'amidaments i pressupost;
les notes del començaments o finals de capítols de l'estat d'amidaments i pressupost; totes les
precisions que contenen la memòria, els plànols i altra documentació gràfica del projecte, encara
que no quedin reflectides explícitament als documents descrits i les precisions incloses a les
memòries tècniques o generals. Qualsevol variació que pugui aparèixer al llarg de l'obra es
valorarà als preus establerts al pressupost o, en cas contrari, a partir d'un preu contradictori
compost a partir dels preus simples establerts.
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Tota la normativa legislativa vigent de compliment obligatori en el moment de l'oferta
econòmica,segons Decret 462/71. BOE (24/3/71), així com les condicions per les companyies
subministradores.
El criteri de valoració d'unitats d'obra pel qual s'entén que totes les operacions i materials
necessaris per a realitzar fins el final una unitat d'obra són compresos en el preu corresponent,
encara que no figurin explícitament ni en les especificacions que encapçalen la partida ni en el
preu unitari descompost.
2.2.- Llistat de normativa d'obligat compliment

PG3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS DEL M.O.P.T.
NBE-AE-88 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
R.D.1370/88 (BOE:17/11/88)
EHE INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN
EN MASA O
ARMADO
NBE-FL-90 MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO
R.D. 1723/90 (BOE:4/1/91)
NBE-QB-90 CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS
R.D.1572/90 (BOE:7/12/90)
MV-102-75 ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN
R.D.2899/76 (BOE:14/12/76)
MV-103-73 CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO EN EDIFICACIÓN
D.1335/73 (BOE:27 i 28/6/73)
MV-104-66 EJECUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO EN LA
EDIFICACIÓN
D.1851/67 (BOE:25/8/67)
MV-106-68 TORNILLOS ORDINARIOS,CALIBRADOS,TUERCAS Y ARANDELAS DE ACERO
PARA
ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO
D.685/69 (BOE:22/4/69)
MV-107-68 TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA Y SUS TUERCAS Y ARANDELAS
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D.685/69 (BOE:22/4/69)

NBE.MV-109-79 PERFILES CONFORMADOS DE ACERO PARA ESTRUCTURAS DE
EDIFICACIÓN
R.D.3180/79 (BOE:1/4/80)
RL-88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS
CERAMICOS EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
O.27/7/88 (BOE:3/8/88)
RC-88 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE
CEMENTOS
R.D.1312/88 (BOE:4/11/88) Correcció d'errors (BOE:24/11/88)
SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
D.100/84 (DOG:10/4/84)
PROMOCIÓN DE LA ACCESSIBILIDAD
ARQUITECTÓNICAS
Llei 13/11/91 (DOG:4/12/91)

Y

DE

SUPRESIÓN

DE

BARRERAS

CONTADORES DE AGUA FRÍA
O.28/12/88 (BOE:6/3/89)
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
ABASTECIMIENTO DE AGUA
O.28/7/74 (BOE:2i3/10/74)

TÉCNICAS

GENERALES

PARA

TUBERIAS

DE

NORMAS BÁSICAS PARA INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICIOS
HABITADOS
O.29/3/74 (BOE:30/3/74) Correcció d'errors (BOE:11 i 27/4/74)
REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS
R.D.494/88 (BOE:25/5/88) Correcció d'errors (BOE:21/7/88)
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E
INSTRUCCIONES MIG
O.18/11/74 (BOE:6/12/74) Modificació (BOE:8/11/83;23/7/84)
REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION INSTRUCCIONES TÉCNICAS
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COMPLEMENTARIAS
D.2413/73 (BOE:9/10/73).Modificació (BOE:12/12/85)
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN
CENTRALES
ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
R.D.3275/82 (BOE: 1/12/82).Correcció d'errors (BOE:18/1/83)
NORMAS SOBRE VENTILACIÓN
TRANSFORMACIÓN
Res.19/6/84 (BOE:26/6/84)

Y

ACCESO

DE

CIERTOS

CENTROS

DE

NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
R.D.2949/82 (BOE:12/11/82).Correc.d'errors (BOE:4/12/82;
29/12/82;21/2/83)
NORMAS PARTICULARES INSTALACIONES DE ENLACE
Resolución Dep.Industria 24/2/83 (DOG:6/7/83)
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
O.9/3/71 (BOE:16 i 17/3/71).Correc.d'errors (BOE:6/4/71)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN
O.20/5/52 (BOE:14 i 15/5/52).Modificació (BOE:21/12/53). Complement (BOE:1/10/66).
ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y
CERÁMICA (Capítol
XVI)
O.28/8/70 (BOE:5,7,8 i 9/9/70).Corr.d'errors (BOE:17/10/70).
2.3 Condicions Tècniques Particulars
Les condicions tècniques fan referència al conjunt de característiques que han de complir els
materials usats a les obres objecte del present projecte, les tècniques de la seva col·locació a
l'obra i les d'execució de tota clase d’instal·lacions i obres necessàries i dependents.
Aquestes condicions, a més del que diu el present Plec de Condicions, queden explícitament
assenyalades en la resta de documents del projecte:
2.3.1.- Condicions dels materials i les tècniques d'execució.
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Per a l'acceptació de materials i per les tècniques d'execució regiran les especificacions del Plec
de Prescripcions Tècniques Generals per obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.T PG3, Plec de
Prescripcions Tècniques generals per a la recepció de Ciments (RC-88) Normes 6-1 i 6-2 IC
(1990) sobre seccions de ferms de carreteres i totes les instruccions, reglaments i Normes
Tecnològiques vigents.
Tindran també, a tots els efectes, valor de Plec de Condicions Tècniques Particulars les
determinacions gràfiques i precisions escrites que figurin als plànols tan generals, com
d'estructura i de detalls. Es presentaran mostres de tots els materials que intervinguin a l'obra
amb la suficient antelació al moment de col·locar-los, per què la Direcció Facultativa pugui donarne l'aprovació, aportant els documents acreditatius de la qualitat del material, com el segell INCE
o el DIT corresponent.
Replanteig de l'obra:
Una vegada adjudicada l'obra a l'empresa adjudicatària s'efectuarà el replanteig de l'obra sobre
el terreny seguint exactament les dades del plànol corresponent, determinant els nivells d'acabat
i el perímetre final objecte de l'adjudicació.
Programa de Treball:
El programa de treball és d'obligat compliment i s'ha de seguir tal i com està previst, encara que
és posible modificar-lo en l'ordre d'execució de les partides i fases però sense variar en cap cas
el termini final d'execució. Aquesta modificació en qualsevol cas no pot afectar als veïns en
l’estrictament necessari i ha de ser acceptada per el director de les obres. En el pla de treball
caldrà tenir molta cura amb els punts crítics del planning.
Organització dels treballs:
L'empresa encarregada de l'execució material de les obres serà la responsable d'adoptar les
mesures necessàries de precaució tant per al tràfic rodat com del peatonal, respectant en tot
moment tots els elements tants de mobiliari urbà públic, i el privat existent en la zona objecte del
projecte, com de les rodalies . S'adoptaran els criteris més adients per ocasionar les molèsties
mínimes e indispensables als veïns afectats per les obres i la circulació de vehicles.
La contracta queda obligada a demanar els permisos per la disposició de tanques si fos
necessari.
2.3.2.- Extracció dels materials.
L'extracció del paviment es farà a màquina i es transportarà a abocador sense deixar cap
aplegament en el mateix carrer. Caldrà prendre molta cura amb les instal·lacions soterrades.
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En l'amidament d'extracció del paviment no es tindrà en compte l'esponjament del mateix,
mesurant la caixa resultant de l'extracció.
Es reservarà el dret de recuperar les vorades existents en bon estat.
L'extracció del mobiliari urbà existent es recuperarà i es disposarà en el magatzem de la Brigada
d'obres de l'Ajuntament.
2.3.3.- Rases:
Les rases de les instal·lacions s'executaran d'acord amb els plànols del projecte, i amb les dades
obtingudes del replanteig general i dels plànols de detall de l'esmentat projecte. En el replè es
prendrà molta cura en la seva compactació, aconseguint un proctor de 98 %.
Les rases tindran el seus paraments verticals perfectament retallats i els fons anivellats i nets.
En cas de rases per a la xarxa de clavegueram si escau, seran objecte d'apuntalament i estrellat
per garantir en tot moment la seguretat i la bona execució dels treballs.
És a càrrec de l'empresa adjudicatària la conservació en perfectes condicions i reparació en el
seu cas, de totes les avaries que puguin causar el moviment de terres en l'excavació de
conduccions públiques o privades, d'aigua, gas, electricitat, telèfon, etc... que puguin existir dins
la zona objecte de les obres.
És competència de l'empresa adjudicatària el desgüàs de les rases que per efecte de les pluges
o filtracions d'aigua, és necessari procedir al seu buidat a fi i efecte d'executar les obres en les
millors condicions.
S'entén per reposicions a les reconstruccions d'aquelles peces que ha sigut necessari enderrocar
per l'execució de les obres i, han de quedar en iguals condicions que abans de l'obra.
Les característiques d'aquestes seran iguals a les enderrocades amb el mateix grau de qualitat i
textura.
Es mesuraran i abonaran els preus de l'estat d'amidaments. El preu corresponent inclou
l'extracció, la càrrega sobre camió i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la
manipulació i utilització dels materials i mà d'obra per la seva execució, sense tenir en compte
l'esponjament del material.
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2.3.4.- Formigons armats.
L'empresa adjudicatària proporcionarà els elements necessaris per efectuar els assaigs
pertinents, sense que per això sigui objecte de cap certificació ni abonament especial.
Tots els formigons compliran l'EHE, considerant com a definició de resistència característica la
d’aquesta instrucció.
A més de les prescripcions de l'EHE es tindrà en compte les següents: la instal·lació, transport i
la posta en obra serà del tipus tal que el formigó no perdi compactat ni homogeneïtat.
No es podrà abocar lliurament el formigó des d'una alçada superior a 1,50 m ni distribuir amb
pala a gran distància.
Pel formigonat en temps de fred o calor s'asseguren les prescripcions de l'EHE.
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, abans de
recomençar els treballs es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del
formigó fresc amb el que està endurit.
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del projecte, o amb els plànols de detall
resultants del replanteig de les obres i s'abonaran per metres cúbics.
Els motlles i encofrats seran de fusta o acer i tant les unions com les peces que constitueixen les
cintes i calçat hauran de tenir la resistència i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa del
formigó prevista no es produeixin moviments locals de més de 2 mm.
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per
aconseguir que els paraments de formigó no presentin defectes, esbombaments, ressalts o
rebaixes de més de 2 mm.
L'acer:
L'acer a utilitzar complirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les
obres de formigó EHE.
Qualitat:
La càrrega de trenc serà superior a 6.100 Kg/cm2 i l'allargament repartit de trenc serà superior o
igual a 18mm, entenent per tal deformació unitària romanent, mesurada després de l'assaig
normal de tracció UNE 7010 sobre una base de 5 diàmetres de coll d’astricció i a més de tres
diàmetres del punt d'aplicació de la mordassa.
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El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per
centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2).
Els paraments de formigó armat:
Han de quedar llisos amb formes perfectes i bon aspectes, sense defectes ni rugositats i sense
que sigui necessari aplicar amb els mateixos enlluïts.
Les operacions precises per deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte
del contractista.
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent:
- paraments vistos: 2 mm
- paraments ocults: 10 mm
En qualsevol cas es prendran provetes que seran trencades als 7 o 29 dies, prenent com a
càrrega de trenc en cada sèrie la mida dels resultats, descartant el dos extrems.
Ciments:
El ciment no arribarà a l'obra excessivament calent, si la manipulació és a mà, no passarà dels
dos límits següents:
- 40 graus centígrads
- temperatura ambient més cinc graus centígrads.
Quan el ciment és rebut en sacs s’emmagatzemaran en un lloc ventilat i reservat de la intempèrie
i de la humitat del sòl i parets.
El període d'estada en magatzem no serà superior a un mes, comprovant-ne les característiques
del ciment si són adequades abans de la seva posta en obra.

Aigua:
En general poden ser utilitzats tant per la massa com pel curat del formigó, totes les aigües
qualificades com a acceptables per la pràctica.
Que no es tinguin dades de la seva utilització o en cas de dubte, s'analitzaran i es rebutjaran les
que no compleixin aquestes condicions.
- Exponen d'Hidrogen PH (UNE 7234) 5
- Substàncies dissoltes (UNE 7130)
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15 grams per litre (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4 (UNE7131) excepte per ciment PY, en què el límit serà de 5 grams
per litre.
1 gram per litre (1.000 ppm)
- ION-CLORO CI (UNE 7178) per formigó acurat.
6 grams per litre (6.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132) 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE7235)
15 grams per litre (15.000 ppm)
Es farà la presa de mostres segons la UNE7236 i les anàlisis per als mètodes, segons normativa
en el cas necessari.
Àrids:
La naturalesa dels àrids i la seva preparació seran tals que permetin garantir l'adequada
resistència i durabilitat del formigó, així com la resta de característiques que s'exigeixen en aquest
plec de condicions.
Com àrids per la fabricació de formigons poden ésser sorres i graves existents en jaciments
naturals, roques piconades, escòries siderúrgiques adequades o d'altres que resultin
aconsellables dels estudis realitzats en el laboratori.
És prohibit l'ús d'àrids que tinguin o puguin tenir pirites o qualsevol altra tipus de sulfurs.
S'entén per sorra o "àrid fi", l'àrid o part del mateix que passa per un tamís de 5mm de llum de
mallat (tamís, 5 UNE 7050); per grava o "àrid gros" aquell que resulta retingut pel mateix tamís, i
per "àrid total" o suplement "àrid" quan porta les proporcions de sorra i grava adequades per
fabricar el formigó que es consideri necessari.
Additius:
Es podrà utilitzar, prèvia notificació per escrit, l'ús d'additius que es justifiquin mitjançant els
oportuns assajaments que la substància agregada en les proporcions previstes i dissoltes en
aigua produeix l'efecte desitjat sense pertorbar excessivament les restants característiques del
formigó, ni representar cap tipus de perill per la ferralla.

2.3.5.- Morters
Morters:
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Els morters a utilitzar en aquest projecte per a la col·locació dels diferents elements de l'execució
de les partides previstes són segons FL-90 - M - 40/B.
Ciment P-250 Cal
M-40/B
1

Sorra
1

7

Resistència :
La compressió d'un morter és el valor característic d'una sèrie de resultats obtinguts sobre un
assaig de provetes 4 x 4 x 16 cm3 als 28 segons norma UNE 7270. Normalment a l'utilitzar un
morter tipus no és necessari comprovar la seva resistència i s'accepta el valor de la següent
descripció:
Morter Tipus Resistència Característica
M-40 40 Kgr/cm²
Plasticitat:
La plasticitat d'un morter és funció del seu percentatge de fins de la mescla seca, inclòs
conglomerat i fins de sorra i de què s'utilitzi o no algun tipus d'additiu plastificant o airejant segons
la següent descripció:
Plasticitat
Sense additius
Grasa
Sograsa
Magre

Percentatge fins mescla seca
Amb additius

+ de 25
25 a 15
- de 15

+ de 20
20 a 10
- de 10

És recomanable utilitzar morters preparats de central en sec.
L’amasat dels morters es realitzarà preferentment amb amasadora de formigonera, remenant el
temps necessari per aconseguir la seva uniformitat, amb un mínim d'un minut.
El conglomerat en pols es mesclarà en sec amb la sorra i s'afegirà després l'aigua. La cal
s'amassarà sobre la sorra o sobre la mescla ja feta.
Els morters s'utilitzaran dins les dues hores immediates al seu amassat. Durant aquest temps es
podrà afegir l'aigua necessària per compensar la pèrdua d'aigua durant l'amasat. Passat el
termini de dues hores el morter sobrant es tirarà, sense intentar aprofitar-lo.
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2.3.6.- Sanejament
El clavegueram existent es conservarà i es modificarà la ubicació dels embornals ampliant-los
amb els disposats pels contenidors de deixalles.
2.3.7.- Preparació del terreny de base pel Tot-U (Zahorra artificial).
Un cop feta l'excavació caldrà anivellar de manera que l'aigua no formi bassals i es compactarà
al 97 % P.N. Abans i durant la compactació es comprovarà si cal o no procedir a l'humectació.
La compactació serà suau i amb més passades del que és usual i, si cal amb pneumàtics en el
cas d'excés de vibracions.
L'abonament queda inclòs en el preu del Tot-U, enteses com a preparació prèvia a la seva
col.locació.
2.3.8.- Base de Tot-U (Zahorra artificial)
Es col·locarà una base de Tot-U tipus Z-2, calissa, segons PG3, estesa i compactada al 98 %
del P.M. La conservació de la base i reparació per accions del tràfic que hi circuli, plaques, etc,
anirà a càrrec del contractista. El director d'obra podrà exigir la realització de l'assaig de placa de
càrrega de 0.30 de 1000 kg/cm². El camió per a fer les proves de Placa està inclòs en els preus
del Tot-U.

2.3.9.- Paviment.
Els paviments previstos són un específicament per vianants i el central per ús de vehicles.
Caldrà, en primer lloc, disposar d'una capa de tot-u (Zahorra artificial) compactat amb un 98 %
del proctor modificat.
A continuació caldrà disposar la subbase de formigó de consistència seca, per evitar el filtrat de
la lletada de ciment dins del tot-u.
El paviment de vianants està format bàsicament pel panot de 9 pastilles de formigó gris i tires de
pedra granítica segons els plànols corresponents.
El panot de 9 pastilles disposarà dels segells de qualitat d'un laboratori homologat.
El sistema de col·locació del panot serà a la galga, col·locant regles cada metre i es compactaran
les peces conjuntament a través de trucs de maceta al damunt d'un regle de metre per adherir
correctament el panot a la massa de morter mixt de consistència plàstica disposat anteriorment
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al damunt de la subbase de formigó. Les peces es disposaran amb el mínim de junta que es
reomplirà amb vorada de ciment portland, tenint molta cura en la neteja de la mateixa.
La col·locació de la pedra artificial, les llambordes i el brick serà a truc de maceta al damunt de
morter mixt. La vorada es formarà també amb ciment gris, tenint molta cura en l'extracció de la
vorada sobrant.

Les trobades amb el paviment asfàltic existent es repararà de la següent manera:
Rec d'adherència:
Sobre la capa d'aglomerat actual, abans de fer el reforç, s'aplicarà un rec d'adherència, prèvia
neteja de la superfície que servirà de base.
Mescla bituminosa en calent:
El reforç del paviment es farà mitjançant una capa de 3 cm de gruix mig. El tipus de mescla serà
Densa o semidensa D-12 o S-12.
- Resistència al relliscat:
Tots els materials emprats caldrà que compleixin com a material antilliscant, és a dir, que el seu
coeficient de resistència al lliscament amb pèndul RRL (ROAD RESERARCH LABORATORY),
NORMA D'ASSAIG NLT-175/73 del laboratori del transport i mecànica del sòl és superior a 40.
- Resistència a la pols:
El paviment ha d'ésser tal, que al erosionar-se amb l'ús, no es desprenguin partícules que puguin
quedar en suspensió a l'aire.

2.3.10.- Assaigs, mostres i acopis.
Els assaigs, les anàlisis i les proves que s'hagin de realitzar per tal de comprovar si els materials
que s'han d'utilitzar en les obres reuneixen les condicions fixades en el present Plec de
Condicions, es verificaran pel Director de l'Obra o bé, si ho considera convenient, pel laboratori
oficial que designi.
Les despeses de proves i anàlisis aniran a càrrec del Contractista i estaran compreses en els
preus unitaris del pressupost. Caldrà justificar el pagament de les mateixes previ al pagament de
les certificacions.
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En el cas que els resultats dels assaigs de control resultessin desfavorables, el Director de l'Obra
podrà exigir la realització d'un control més detallat, anant sempre a compte del contractista les
despeses que per aquest motiu s'originin.
És obligació del Contractista disposar de tot allò que sigui necessari per a la realització de les
proves, o facilitar els aparells de mesura que es requereixen sense cap abonament.
Tots els materials utilitzats, encara que no estiguin inclosos en aquest Plec de Condicions hauran
d'ésser de primera qualitat.
Un cop adjudicada l'obra, i prèviament a la seva execució, el Contractista presentarà a la Direcció
Facultativa els catàlegs, mostres, assaigs, etc... que es relacionin amb els materials que s'hauran
d'utilitzar, i no se'n podrá utilitzar cap que no hagi estat acceptat prèviament.
Aquest control previ no suposa una recepció definitiva, i podrà ser retirar qualsevol material
després d'haver-lo col·locat si, a judici de la Direcció Facultativa, no complís les condicions
d'aquest Plec, havent d'ésser reemplaçat amb càrrecs al Contractista per un altre que compleixi
les especificacions exigides.
Els materials s'emmagatzemaran de forma que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i la
conseqüent acceptació per a la utilització en l'obra, requisits que es comprovaran al començar la
mateixa.
Les zones de provisió caldran ésser aprovades per la direcció i, hauran d'ésser recondicionades
un cop acabada la utilització dels materials acumulats en les mateixes, de forma que recuperin
el seu aspecte original; les despeses ocasionades per aquest treball aniran a compte del
Contractista.

Sant Cugat del Vallès , 5 de juliol de 2016

Tècnica de Manteniment Urbà
Araceli Belmonte Gálvez,
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10. ESTUDI S I S
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1.

Objecte de l’estudi de seguretat i salut

Aquest estudi de seguretat i salut correspon al projecte “Projecte del nou enllumenat a
l’avinguda Generalitat a Sant Cugat del Vallès”.
Estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a prevenció de riscos
d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació,
entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballs.
Els objectius d’aquest treball són els següents:
Conèixer el projecte a construir i, definir la tecnologia adequada per a la realització
tècnica de la obra.
Analitzar totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir.
Definir tots el riscos, humanament detectables, que puguin aparèixer al llarg de la
realització dels treballs.
Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir, la protecció
col·lectiva i equips de protecció individual a implantar durant tot el procés de construcció.
Divulgar la prevenció decidida per a aquesta obra, a través del seu corresponent
Pla de Seguretat i Salut a tots els que intervenen en el procés de construcció.
Crear un ambient de salut laboral a l’obra.
Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi l’accident.
Dissenyar una línia formativa per a prevenir els accidents.
Fer arribar la prevenció de riscos, a cada empresa subcontractista o autònoms
que treballin a l’obra.
Dissenyar la metodologia necessària per a efectuar, en les degudes condicions
de seguretat i salut, els treballs de reparació, conservació i manteniment.

2.

Característiques de l’obra

2.1 Descripció de les obres.
La descripció detallada de les obres que comprèn el present projecte es troba a la
memòria.

2.2 Pressupost de seguretat i salut
El pressupost d’execució material per a Seguretat i Salut del present projecte puja a la
quantitat de dinou mil cent vuitanta-cinc euros amb setze cèntims (19.185,16 €)

2.3 Termini d’execució
El termini d’execució de l’obra és de 4 Mesos

2.4 Personal previst
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Es preveu un nombre aproximat de deu persones per a l’execució de l’obra. (es
consideren dos unitats d’alguns materials per a cada persona donada la duració dels
treballs)

3.
Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilizar en l’execució de
l’obra.
En coherencia amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de
l’obra es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilizar
en l’execució de l’obra.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Moviment de terres, excavacions i terraplens
Maquinària d’excavació
Maquinària de moviment de terres
Maquinària de compactació
Camions de trabuc
Compressors i martells pneumàtics
Eines manuals
Grups electrògens
Demolicions i enderrocs
Maquinària de càrrega
Estructures de formigó fetes “in-situ”
Encofrats
Acers
Bombes de formigó
Pous, rases, etc.
Camions
Formigoneres
Prefabricats.
Drenatges, sanejament i canalitzacions
Tubs i canonades
Recobriments
Estivacions
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4.

Anàlisis i avaluació inicial dels riscos

Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció. Article 5.
El següent anàlisi i avaluació inicial de riscos s’ha realitzat en base al projecte de l’obra i
com a conseqüència de la tecnologia decidida per a construir, que pot ser variada per
cada Contractista adjudicatari en els seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la
tecnologia de construcció que li sigui pròpia.
En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció col·lectiva
necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna.
El Pla de seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la
metodologia i concreció aconseguides per aquest treball. El Plec de Condicions
Tècniques i Particular, recull les condicions i qualitat que ha de reunir la proposta que es
presenti en el seu moment a l’aprovació d’aquesta autoria de seguretat i salut.
En matèria d’identificació i avaluació dels riscos, s’assigna la probabilitat amb la qual pot
ocórrer. Les probabilitats s’han qualificat com:
−
−
−

Probabilitat baixa (B)
Probabilitat mitjana (M)
Probabilitat alta (A)

S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser:
−
−
−

Lleugerament danyós (LD)
Danyós (D)
Extremadament danyós (DE)

En funció de la probabilitat i conseqüències es qualifica el risc estimat:
−
−
−
−
−

Trivial (T)
Tolerable (TO)
Moderat (M)
Important (I)
Intolerable (IN)
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La qualificació s’assigna segons la següent taula:

Probabilitat
Baixa
Probabilitat
Mitja
Probabilitat Alta

Lleugerament
danyós

Danyós

Extremadament
danyós

Risc trivial

Risc tolerable

Risc moderat

Risc tolerable

Risc moderat

Risc important

Risc moderat

Risc important

Risc intolerable

A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar:
- Protecció col·lectiva
- Protecció individual
Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis auxiliars a
utilitzar, per la maquinària que intervé, per les instal·lacions de l’obra, per les instal·lacions
provisionals de l’obra, pel manteniment posterior en el període de garantia, per els riscos de
danys a tercers.
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4.1 Riscos classificats per activitats

Activitat: Excavació de terres a màquina en rases
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill indetificat
B M A Ld D Ed T To M I In c
i
Despreniments de terres,
per sobrecàrrega o
x
x
x
x
tensions internes
Despreniments de la
cantonada de coronació
x
x
x
x
per sobrecarrega
Caiguda de persones al
x
x
x
x
mateix nivell
Caiguda de persones a
x
x
x
x
x
diferent nivell
Atrapament de persones
x
x
x
x
amb maquinària
Cops per objecte
x
x
x
x
x
despresos
Caiguda d'objectes sobre
x
x
x
x
treballadors
Estrès tèrmic
x
x
x
Soroll ambiental
x
x
x
x
Pols ambiental
x
x
x
x

Activitat: Recepció maquinària, mitjans i muntatges
Probabilitat Conseqüències
Nom del perill indetificat
B M A Ld D Ed
Caiguda a diferent nivell
x
x
Sobreesforços
x
x
Caiguda a mateix nivell
x
x
Atrapament entre peces
x
x
pesades
Talls per manipulació
d'eines o peces
x
x
metàl·liques

Estimació del risc Protecció
T To M I In c
i
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

Activitat: Replens de terres en general
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill indetificat
B M A Ld D Ed T To M I In c
i
Caiguda de materials des
de les capses dels
x
x
x
x
vehicles
Atropellament de
x
x
x
x
persones
Bolcada de vehicles
durant descàrregues en
x
x
x
sentit de retrocès
Vibracions sobre els
x
x
x
conductors
Abocaments fora de
control, en lloc no
x
x
x
adequat
Caiguda de persones al
x
x
x
x
mateix nivell
Soroll ambiental
x
x
x
x
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Activitat: Treballs en proximitat línies elèctriques soterrades
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill indetificat
B M A Ld D Ed T To M I In c
i
Els riscos propis del lloc
d'ubicació de l'obra i del
x
x
x
seu entorn natural
Electrocució
per:(penetrar en l'àrea de
x
x
x
seguretat entorn als fils;
entrar en contacte directe
amb ells).
Cremades per arc elèctric x
x
x
Incendi per interferència
amb la protecció aïllant
x
x
x
elèctric.

Activitat: Abocament directe de formigons mitjançant canaleta
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill indetificat
B M A Ld D Ed T To M I In c
i
Caiguda a diferent nivell
x
x
x
x
x
Atrapaments per
muntatge i desmuntatge
x
x
x
x
de la canaleta
Soroll ambiental i puntual
Sobreesforços
Projecció de gotes de
formigó

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
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4.2 Riscos per oficis que intervenen
Activitat: Obres de Paleta
Nom del perill indetificat
Caigudes al mateix nivell
per trepitjades sobre
terrenys irregulars o
enfangats
Caigudes a diferent nivell
per trepitjades sobre
terrenys irregulars o
enfangats
Caiguda d'objectes sobre
persones
Cops contra objectes
Talls per manejament de
peces ceràmiques i eines
de paleta
Sobreesforços
Dermatitis per contacte
amb el ciment
Atrapament entre
objectes (ajustament
canonades i segellats)
Afecciones de les vies
respiratòries derivades
dels treballs realitzats en
ambients saturats de pols
Electrocució, (connexions
directes de cables sense
clavilles;anul·lació de
proteccions; cables
lacerats o trencats)
Soroll ambiental
Projecció violenta
d'objectes
Estrès tèrmic

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
B M A Ld D Ed T To M I In c
i

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
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Activitat: Electricistes
Nom del perill indetificat
Caigudes al mateix nivell
per trepitjades sobre
terrenys irregulars o
enfangats
Caigudes a diferent nivell
per trepitjades sobre
terrenys irregulars o
enfangats
Caiguda d'objectes sobre
persones
Cops contra objectes
Talls per manejament de
peces ceràmiques i eines
de paleta
Sobreesforços
Dermatitis per contacte
amb el ciment
Atrapament entre
objectes (ajustament
canonades i segellats)
Afecciones de les vies
respiratòries derivades
dels treballs realitzats en
ambients saturats de pols

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
B M A Ld D Ed T To M I In c
i

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Electrocució, (connexions
directes de cables sense
clavilles;anul·lació de
proteccions; cables
lacerats o trencats)
Soroll ambiental
Projecció violenta
d'objectes
Estrès tèrmic

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
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Activitat: Ferralles
Nom del perill indetificat
Caigudes al mateix nivell
per trepitjades sobre
terrenys irregulars o
enfangats
Caigudes a diferent nivell
per trepitjades sobre
terrenys irregulars o
enfangats
Caiguda d'objectes sobre
persones
Cops contra objectes
Talls per manipulació
d'eines
Sobreesforços
Atrapament entre
objectes
Afecciones de les vies
respiratòries derivades
dels treballs realitzats en
ambients saturats de pols
Soroll ambiental
Projecció violenta
d'objectes
Estrès tèrmic

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
B M A Ld D Ed T To M I In c
i

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Activitat: Fusters
Nom del perill indetificat
Caiguda a diferent nivell
Caiguda al mateix nivell
Trepitjades sobre
fragments de fusta solta
Talls i erosions a les mans
Cops per manipulació de
material
Trepitjades sobre objctes
punxants
Talls per manipulació
d'eines
Electrecució per mala
manipulació dels equips
Soroll ambiental
Projecció violenta
d'objectes
Estrès tèrmic

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
B M A Ld D Ed T To M I In c
i
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
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4.3 Riscos per medis auxiliars a utilitzar
Activitat: Escales de mà
Nom del perill indetificat
Caigudes al mateix nivell
per trepitjades sobre
terrenys irregulars o
enfangats
Caigudes a diferent nivell
per trepitjades sobre
terrenys irregulars o
enfangats
Caiguda per trencament
dels elements
constituents de l'escala
Caiguda per lliscament
degut a recolzament
incorrecte
Caiguda de bolcada
lateral per recolzament
sobre una superfície
irregular
Caiguda per trencament
deguda a defectes ocults
Els derivats dels usos
inadequats o dels
muntatge perillosos

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
B M A Ld D Ed T To M I In c
i

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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4.4 Riscos classificats per la maquinària a intervenir
Activitat: Camió de transport de materials
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill indetificat
B M A Ld D Ed T To M I In c
i
Riscos inherents als
treballs realitzat en la
x
x
x
x
seva proximitat
Atropellament de
persones per maniobres
x
x
x
de retrocés;absència de
senyalistes…
Xocs a l'entrar i sortir de
l'obra per maniobres de
x
x
x
retrocés, falta de
visibilitat…
Bolcada del camio per
x
x
x
superar obstacles, forts
pendents…
Caigudes des de la caps al
x
x
x
sòl
Projecció de partícules
x
x
x
Atrapament entre
x
x
x
x
objectes

Activitat: Camió grua
Nom del perill indetificat
Atropellament de
persones per maniobres
de retrocés;absència de
senyalistes…
Xocs a l'entrar i sortir de
l'obra per maniobres de
retrocés, falta de
visibilitat…
Bolcada del camio per
superar obstacles, forts
pendents…
Caigudes des de la caps al
sòl
Projecció de partícules
Despreniment de la
càrrega per eslingat
perillós
Cops per la càrrega a
paraments verticals o
horitzontals durant les
maniobres de servei.
Atrapament entre
objectes

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
B M A Ld D Ed T To M I In c
i
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

Activitat: Camió cuba formigonera
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill indetificat
B M A Ld D Ed T To M I In c
i
Atropellament de
persones per maniobres
x
x
x
de retrocés;absència de
senyalistes…
Xocs a l'entrar i sortir de
l'obra per maniobres de
x
x
x
retrocés, falta de
visibilitat…
Bolcada del camio per
superar obstacles, forts
x
x
x
pendents…
Caiguda d'objectes sobre
el conductor durante les
x
x
x
operacions d'abocament
o neteja
Projecció de partícules
x
x
x
Cops pel cubilote del
formigó durant les
x
x
x
maniobres de servei
Atrapaments durant el
desplegament, muntatge
x
x
x
i desmuntatge de les
canaletes
Atrapament entre
x
x
x
x
objectes
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Activitat: Compressor
Nom del perill indetificat
Bolcada
Atrapament de persones
Sobreesforços
Trencament de la mànega
de pressió
Emanació de gasos tòxics
per escapament del
motor
Atrapament durant
operacions de
manteniment
Bolcada de la màquina
per estacionament en
pendents superiors a les
admeses pel fabricant
Caiguda des del vehicles
de subministramen
durant maniobres en
càrrega

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
B M A Ld D Ed T To M I In c
i
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Activitat: Eines elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i assimilables
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill indetificat
B M A Ld D Ed T To M I In c
i
Talls
x
x
x
x
Cremades
x
x
x
x
Cops per objectes
x
x
x
x
Projecció violenta de
x
x
x
x
fragments
Caiguda d'objectes a llocs
x
x
x
inferiors
Contacte amb l'energia
x
x
x
elèctrica
Vibracions
x
x
x
x
Soroll
x
x
x
x
Pols
x
x
x
x
Sobreesforços
x
x
x
x
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Activitat: Martell pneumàtic
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill indetificat
B M A Ld D Ed T To M I In c
i
Vibracions en membres i
x
x
x
x
en òrgans interns
Soroll puntual
x
x
x
x
Soroll ambiental
x
x
x
x
Pols ambientals
x
x
x
x
Projecció violenta
x
x
x
x
d'objectes i partícules
Sobreesforços
x
x
x
x
Trencament de la mànega
de servei per falta de
x
x
x
manteniment
Contactes amb energia
x
x
x
x
x
elèctrica de línies
soterrades
Projecció d'objectes per
recomençar el treball
x
x
x
desprès de deixar clavat
el martell al lloc

Activitat: Picons mecànics per a compactació de terres
Probabilitat Conseqüències
Nom del perill indetificat
B M A Ld D Ed
Soroll
x
x
Atrapament pel picó per
imperícia o falta d'anell
x
x
perimetral
Cops del picó per
arrossegament per
x
x
imperícia
Vibracions pel
x
x
funcionament del picó
Explosió durant
abastament de
x
x
combustible
Projecció violenta
x
x
d'objectes
Estrés tèrmic
x
x
Sobreesforços
x
x

Estimació del risc Protecció
T To M I In c
i
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
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x
x
x

Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill indetificat
B M A Ld D Ed T To M I In c
i
Atropellament per
x
x
x
qualsevol causa
Lliscament lateral o
x
x
x
frontal de la màquina
Màquina en marxa fora de
x
x
x
control
Bolcada de la màquina
x
x
x
x
Caiguda per pendents
x
x
x
Xoc contra altres vehícles x
x
x
Contacte amb les línies
elèctriques aèries o
x
x
x
x
x
soterrades
Incendi
x
x
x
x
Cremades
x
x
x
x
Projecció violenta
x
x
x
x
d'objectes
Caiguda de persones des
x
x
x
x
de la maquina
Cops per treball de refí de
x
x
x
x
terrenys
Soroll propi i ambiental
x
x
x
x
Vibracions, cabines sense
x
x
x
x
aillament
Riscos derivats dels
treballs realitzats en
ambients saturats de pols
Projecció violeta de
fragments de terreny
Sobreesforços
Desploms de les parets
de les rases

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x
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x

4.5 Riscos per instal·lacions a l’obra
Activitat: Instal·lació elèctrica provisonal de l'obra
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill indetificat
B M A Ld D Ed T To M I In c
i
Caigudes al mateix nivell x
x
x
x
Caigudes a diferent nivell
Contactes elèctrics
directes
Contactes elèctrics
indirectes
Trepitjades sobre
materials solts
Punxades i talls
Sobreesforços
Talls i erosions per
manipuació de guies i
cables
Incendi per fer foc o
fumar junt material
inflamable

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.6 Riscos per les instal·lacions auxiliars a l’obra

Activitat: Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal·lacions provisionals per als treballadors de mòduls prefa
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
Nom del perill indetificat
B M A Ld D Ed T To M I In c
i
Atrapament entre
objectes durant
maniobres de càrrega i
x
x
x
x
descàrrega dels mòduls
metàl·lics
Cops per penduleigs
(intentar dominar
l'oscil·lació de la càrrega
directament amb les
mans; no usar cordes de
guia segura de càrregues)
Projecció violenta de
partícules als ulls
Caiguda de càrrega per
eslingat perillós
Dermatitis per contacte
amb el ciment
Contactes amb l'energia
elèctrica

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
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x

x

En els riscos analitzats a les pàgines anteriors s’ha d’afegir els d’incendi i explosió. Aquests riscos
adquiriran especial rellevància quan en el traçat de l’obra hagi d’interferir amb instal·lacions de
gas o elèctriques.
Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma d’ubicació de la
instal·lació de les canonades, així com els canvis que pateixin en la seva periodicitat.
Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel Contractista
adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, amb l’objectiu de posar-les en pràctica durant la
realització de l’obra.

4.7 Riscos per al manteniment posterior del construït
Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que les riscos seran molt baixos, degut a què
el personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu treball.
En termes generals es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i prendre les
mesures de protecció individual adequades.
Com a prevenció col·lectiva, durant el manteniment posterior del construït es cuidarà la
senyalització de la zona de treball, si aquesta és a la via pública.
Com a mitjans de protecció més eficaços per al treballador ens podem remetre als medis de
protecció individual com són els guants, vestits impermeables, mascaretes segons els casos. És
important que la professionalitat dels treballadors sigui evident i que aquests tinguin uns costums
de treball que facin reduir els sinistres de forma important.

4.8 Riscos de danys a tercers
Els deguts a la localització de l’obra, a la proximitat de trànsit de vianants i rodat a la proximitat
de l’obra.
Els derivats de la circulació dels vehicles d’excavació i transport de materials i de l’obertura de
rases i pous.
A més, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i vehicles.

5.

Mitjans per a l’eliminació i prevenció de riscos

5.1 Riscos de danys a tercers
De l’anàlisi laborals que s’ha de realitzat i els problemes específics que planteja la
construcció de l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat:
−

En excavació

Xarxes metàl·liques de protecció per a esllavissades localitzades.

Barana de limitació i protecció per a esllavissades localitzades
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−

−

−


Cinta de abalisament

Estivacions per a rases

Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària

Senyals de trànsit

Senyals de seguretat

Detectors de corrents erràtiques

Marquesines o passadissos de seguretat

Regat de pistes

Topalls d’abocadors

Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar.
En transport, abocament, estesa i compactació.

Tanques de limitació i protecció

Barana de abalisament

Regat de pistes

Il·luminació d’emergència

Passadís de seguretat

Barana de limitació i protecció

Cables de subjecció de cinturons de seguretat
En riscos elèctrics:.

Interruptors diferencials

Preses de terra

Transformadors de seguretat

Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques.
En incendis:

Extintors portàtils

En les zones conflictives, hauran d’establir-se itineraris obligatoris pel personal.
S’hauran de senyalitzar les conduccions elèctriques, les del gas i les de l’aigua.
Les rases, forats, desguassos, etc., s’hauran de protegir amb tanques o baranes i
senyalitzar-se adequadament. Si la seva profunditat és major d’1.5 metres, s’hauran
d’estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l’excavació. En tot cas,
hauran d’instal·lar-se escales de mà cada 15 metres com a màxim.
En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària la par més sortint la
qual pugui queda a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent
elèctric. En aquest cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una
presa de terra de 35 mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben
humida.
Si la línia té més de 25 kV, la proximitat màxima serà de 6 metres.
S’hauran d’inspeccionar les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions,
eixamplaments, etc, per si fos necessari prendre mesures, independement de la seva
correcció si procedís.

5.2 Proteccions individuals
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De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut
resoldre amb la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats
individuals a realitzar pels treballadors i per la resta de persones que intervenen a l’obra.
Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les contingudes al següent llistat:
-

Cascos: per a totes les persones que participin a l’obra, inclosos visitants.
Peces de roba reflectants
Botes de seguretat de lona (classe III)
Botes de seguretat de cuir (classe III)
Botes impermeables a l’aigua i la humitat
Botes dielèctriques
Guants de cuir.
Guants de goma.
Guants dielèctrics.
Faixa contra les vibracions
Cinturó de seguretat de subjecció
Cinturó de seguretat de caiguda
Cinturó antivibratori
Armilla reflectant
Màscara antipols
Canellera contra les vibracions
Ulleres contra impactes i antipols
Protectors auditius
Maniguets de cuir
Roba de treballs (granotes o bussos de cotó)
Davantals de cuir

5.3 Prevenció específica
-

Cops i atrapaments per demolicions

El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb botes
de cuir de mitja canya. S’utilitzaran guants per evitar lesions a les mans.
S’utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d’evitar equilibris
inestables, que puguin donar lloc a moviments inesperats. Es mantindran les distàncies
a les demolicions en el moment de les mateixes, restringit l’accés a la zona si fos
necessari.
-

Atropellaments per màquines o vehicles

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d’evitar la presència de
persones i evitar riscs.
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En els talls de compactació d’aglomerat i terres es col·locaran cartells adossats a les
màquines i portàtils, prohibint la presència de personal en el seu entorn.
Al front dels estenedors, segons, l’avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència
de personal en aquest front, per tal d’evitar atropellament per part de camions que facin
marxa enrere.
En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els
desviaments i els treballs en calçades i vorades de les mateixes.
El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que
sigui necessari.
Col·lisions i bolcades de màquines i camions.
Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa
vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció
Facultativa de l’Obra u organismes autònoms pertinents.
Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i
aparcaments.
Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament.
Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, s’hauran de col·locar topalls.
Pols per circulació, vent, etc.
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna
d’aigua.
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols.
-

Atrapaments.

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. Portaran cartells
indicatius, prohibint quedar-se sota el radi d’acció de la màquina.
Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc, s’utilitzaran cordes auxiliars, guants i
calçat de seguretat.
Els ganxos que s’utilitzin en els elements auxiliars d’elevació portaran sempre pestell de
seguretat.
Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques
protegides.
-

Caigudes a diferent nivell.

S’utilitzaran escales de mà amb dispositius antilliscants per l’accés a interiors
d’excavacions, etc.
Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de abalisament.
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-

Caigudes al mateix nivell.

El personal haurà d’utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi.
Per al creuament de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els
accessos a cabines plaques antilliscants. En tots els treballs d’altura serà obligatori l’ús
de cinturó de seguretat.
-

Caigudes d’objectes.

Tot el personal de l’obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb un risc de caiguda
d’objecte i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s’acotarà una zona a
nivell de terra.
Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. Estaran calçats.
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin
la prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses.
Les plataformes de treball i cantells d’estructures al buit portaran baranes amb el seu
corresponent sòcol.
Si hi ha esllavissades en talussos, s’utilitzaran paranys amb malla metàl·lica.
De manera general, es senyalitzaran paranys amb malla metàl·lica.
Quan el personal hagi de caminar per ferralla s’hauran d’habilitar passarel·les de fusta.
-

Electrocucions.

Els quadres elèctrics de distribució s’instal·laran amb interruptor diferencial de mitja
sensibilitat (300 mA) i presa de terra.
Les màquines elèctriques de mà i la xarxa d’enllumenat aniran protegides amb interruptor
diferencial d’alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà
de presa de terra.
Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics.
-

Eczemes, causticacions.

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres,
fossats, gunitat, etc. Utilitzarà botes d’aigua i guants.
Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants.
Els encarregats dels líquids desencofrant portaran guants, ulleres i caretes.
-

Projecció de partícules.

S’utilitzaran ulleres en els treballs següents:
En els treballs de taller mecànic, pedra d’esmeril, desbarbadores, etc.
Per obrir regates, caixetins, etc. Amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa.
Al realitzar demolicions per tal d’evitar projeccions i cops als ulls.
Al realitzar treball de neteja amb aire a pressió.
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-

Cremades.

Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran davantal i guants. Els treballadors
encarregats de l’estesa d’aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï la calor que
els arribi als peus.
-

Incendis, explosions.

Les barraques d’oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers,
instal·lacions, serveis del personal, disposaran d’extintors d’incendis segons el tipus de
foc previsible. Els equips oxiacetilènics portaran incorporats vàlvules d’antiretrocés.
-

Vibracions, lumbàlgies.

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductor de camions de trabuc, els
operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells
trencadors, portaran cinturó antivibratori.
-

Punxades i talls.

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar la plantilla anti-claus, en
els treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla.
-

Interferència amb línies elèctriques, telèfon, enllumenat.

Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia,
s’utilitzaran gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc.
-

Sorolls.

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll.
Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions
acústiques.
-

Ensorraments d’excavacions.

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal
d’evitar ensorraments no es defineixen ni dimensiones en aquest Estudi de Seguretat i
Salut. Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a
adoptar a fi i efecte de reduir el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades
per la Direcció Facultativa.
-

Intoxicacions per fums, pintures, etc.
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Quan existeixen concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els
operaris utilitzaran caretes.
−

Interferències amb servei d’aigua i xarxa de clavegueres.

Es fonamental la utilització de botes quan s’està treballant en rases, així com casc i
guants, augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb
proximitat de línies elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui
produir-se el contacte.
Aquestes rases s’hauran de senyalitzar i protegir adequadament per a informació dels
ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d’evitar tot tipus de perill.

5.4 Senyalització dels riscos
La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una
senyalització adequada. A continuació s’adjunta una relació de les més comuns segons
la seva finalitat.
−

Senyalització dels riscos del treball
Com complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual
previstos, es decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en
tot moment els riscos existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de
condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització escollida és la
del llistat que s’ofereix a continuació, a mode informatiu:
 Advertència de risc elèctric
 Advertència explosió
 Banda d’advertència de perill.
 Prohibit el pas a vianants

5.5 Formació i informació en seguretat i salut.
La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treball
a utilitzar, són fonamentals per a l’èxit de la prevenció.
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar tot el personal al seu càrrec,
de tal forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva
activitat laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte
de les proteccions col·lectives i del dels equips de protecció individual necessaris per a la
seva protecció individual per a la seva protecció.
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s’informarà de les mesures de
seguretat i salut que s’hauran d’adoptar en el treball, així com de l’obligatorietat que tenen
de complir-les. Abans de començar el treball s’haurà de comprovar que cada operari
coneix perfectament l’ús de les eines, útils i maquinària que se’l faciliti, i que les utilitza
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sense perill per si mateix i per les persones de l’entorn. En altre cas s’haurà de facilitar
l’ensenyament i les normes necessàries per garantir el citat i.

5.6 Serveis comuns
Es disposarà de cabina degudament dotada.
Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu
treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció.
Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d’un treballador amb la dedicació
necessària.

5.7 Serveis sanitaris i primers auxilis.
−

−

Reconeixement mèdic
Tot el personal que comenci a treballar en l’obra haurà de passar un
reconeixement mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d’un any.
S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la
seva potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població.
Farmaciola
Es disposarà d’una farmaciola contenint el material especificat en l’Ordenança
General de Seguretat i Higiene en el Treball.

−

Assistència a accidentats
S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics a on
s’hauran de traslladar els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament.
És molt convenient disposar a l’obra, i en lloc ben visible, d’una llista de telèfons i
direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per
garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d’assistència

5.8 Prevenció de riscs de danys a tercers.
Es senyalitzaran els accessos a l’obra d’acord amb la normativa vigent.
De la mateixa manera, es col·locaran cartells que prohibeixin l’entrada de persones i
vehicles aliens a les obres.
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6.

Instal·lacions provisionals i àrees auxiliars.

Segons el volum de treballadors previst, es defineixen a continuació les instal·lacions
provisional per a l’ús dels treballadors.
Les instal·lacions provisionals per als treballadors s’allotjaran a l’interior de mòduls
metàl·lics prefabricats, comercialitzats en xapa emparedada amb aïllant tèrmic i acústic.
Es muntaran sobre una cimentació lleugera de formigó o sobre la superfície existents si
té la suficient solidesa salvaguardant la seva integritat. Tindran un aspecte senzill però
digne. El plec de condicions, els plànols i els amidaments aclareixin les característiques
tècniques d’aquests mòduls. Han de retirar-se al finalitzar l’obra i hauran d’arreglar-se els
possibles desperfectes que la seva ubicació hagi produït.
Amb referència a les escomeses provisionals d’aigua potable, elèctrica i de desguàs,
s’instal·laran les necessàries segons les condicions d’infraestructura que ofereix el lloc de
treball.

7.

Sistema projectat per a la prevenció

7.1 Sistema decidit per al control del nivell de seguretat i salut, i documents i
nomenaments.
El Pla de seguretat I Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, segons
les condicions contingudes al Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i
Salut.
El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i control” per a ser complementades pels
mitjans del Contractista adjudicatari i que es defineixen al Plec de Condicions Tècniques
i Particulars.
La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del pla
d’obra previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior.
El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà:
1r. Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en una part del magatzem que es
defineix al Plec de Condicions Tècniques i Particulars.
2n. Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual utilitzats,
ja inservibles, fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut pugui amidar les
quantitats rebutjables.
Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta funció
el Contractista adjudicatari, les formalitats recollides al Plec de Condicions Tècniques i
Particulars i ser coneguts i aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com
parts integrants del Pla de Seguretat i Salut que com a mínim, són els continguts al
següent llistat (això afectarà tant als contractistes com als subcontractistes):
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−
−
−

−
−
−

Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat.
Document de nomenament del senyalista de maniobres.
Documents d’autorització del manejament de diverses màquines que així ho
requereixin o que s’estableixi mitjançant el Plec de Condicions Tècniques i
Particulars.
Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballs que van a
realitzar.
Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballs que van a
realitzar.
Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació necessària en
matèries de prevenció, referent als treballs que van a realitzar i al tipus d’obra en
la que van a intervenir i d’acord amb el que es cita a l’apartat següent.

7.2 Prevenció assistencial en cas d’accident laboral
−

−

−

Local farmaciola de primer auxilis
Donada les característiques d’aquesta obra i la concentració de treballadors
prevista, és necessari dotar-la d’un local farmaciola de primers auxilis, en el que
es donen les primeres atencions sanitàries als possibles accidentats.
El contingut, característiques i ús queden definits pel Plec de Condicions
Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut i en les literatures dels amidaments i
pressupost.
A més, al Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista s’haurà de fer constar
la ubicació, així com la dotació de dita farmaciola.
Medicina Preventiva
El contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà
els reconeixements mèdics previs a la contractació dels treballadors d’aquesta
obra i els preceptius de ser realitzats a l’any de la seva contractació. I així mateix,
exigirà puntualment aquest compliment, a la resta de les empreses que siguin
subcontractades per ell per a aquesta obra.
Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars s’expressen les obligacions
empresarials en matèria d’accidents i assistència sanitària.
Evacuació d’accidentats
L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està
prevista mitjançant la contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista
adjudicatari definirà exactament, a través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i
com es diu al Plec de Condicions Tècniques i Particulars.
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Sant Cugat del Vallès , 5 de juliol de 2016

Tècnica de Manteniment Urbà
Araceli Belmonte Gálvez,
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11. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

64

PARTIDA

UNITAT

QUANTITAT

CONCEPTE

PREU UNITARI

IMPORT

1

m

250

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

2,64 €

660,00 €

2

m

490

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

5,75 €

2.817,50 €

3

m

350

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4

m

980

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

5

m

37

Subminstrament i col·locació de cable de terra enfundat 1x16

3,34 €

123,58 €

6

m

980

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, muntat com a canalització soterrada

2,82 €

2.763,60 €

7

QC existent núm 209 Av. Generalitat (pont)

Subministrament i col·locació de cinta de senyalització

8,16 €

2.856,00 €

10,24 €

10.035,20 €

m

980

8

u

31

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

25,76 €

798,56 €

9

u

31

Subministrament i col·locació de columna troncocònica de 10 metres d'alçada.

594,43 €

18.427,33 €

10

u

52

Subministrament i col·locació de braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1mts de sortint per a façana o pal de fusta, fixat amb platina i cargols.

149,65 €

7.781,80 €

11

u

52

Subministrament i col·locació de llumenera per il·luminació d'exteriors model Quid SISTEMA DE POSTE - COS ÒPTIC PETIT - Neutral White del fabricant Iguzzini

805,53 €

41.887,56 €

12

m

500

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,61 €

805,00 €

13

u

31

Caixa de connexió, amb fusibles i subjecció al fanal

21,83 €

676,73 €

39,06 €

37.497,60 €

76,50 €

1.147,50 €

1,32 €

14

m

960

Excavació i restauració de rasa 40x40cm en parterre enjardinat. Inclou: excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i fins a 40 cm de fondària,
transport fins a abocador, deposició i canon d'abocador; formigó HM-20 per a protecció del tub corrugat; terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals fins a cota acabat i sembra de barreja de
llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2,
incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior. Inclou part proporcional per a sembrat de la totalitat del parterre i transicions entre tipus de
secció que impliquin demolicions i reposicions de vorada i rigola, canvis de nivell...

15

u

15

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació. Quedaran incloses totes les feines per al seu correcte acabament.

16

u

15

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

17

u

1

Partida alçada a justificar per a sol·licitud i treballs per a ampliació d'escomesa elèctrica.

18

u

1

Subministrament i col·locació d'armari AISI 316 de 1610x1330x320mm. RAL 7032. Inclou:
- Escomesa Himel TMF1 ENDESA
- Envolvent 1613 6S ip65 pot+man+sal per estabilitzador / reductor
- Maniobra preparat per telegestió Clevertlighting GPRS/GSM
- Potència 43,64kw 400V 63A amb est/red 45KVA
- 6sortides MT 10A 4P + ID 300mA 4P + OF Scheider Electric
- Protector sobretensions permanents Circutor
- comptador tipus per tal de connectar la telegestió Homologat Companyia
- bancada

19

u

1

Subministrament i instal·lació d'estació de recàrrega de vehicles Charging Post Smart Series CCL-PT3 (490083) de dimensionament 22kw. Inclou escomesa, armari,
posada en marxa i connexió a centre de control:

1.293,60 €

59,57 €

893,55 €

3.916,67 €

3.916,67 €

13.204,69 €

13.204,69 €

19.870,00 €

SUBTOTAL

19.870,00 €
166.796,47 €

QC Nou Av. Generalitat
20

m

480

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

2,64 €

21

m

750

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

5,75 €

4.312,50 €

22

m

540

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

8,16 €

4.406,40 €

23

m

950

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

10,24 €

9.728,00 €

24

m

55

Subminstrament i col·locació de cable de terra enfundat 1x16

3,34 €

183,70 €

25

m

870

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, muntat com a canalització soterrada

2,82 €

2.453,40 €

26

m

120

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, muntat com a canalització soterrada

3,24 €

388,80 €

27

m

530

Subministrament i col·locació de cinta de senyalització

28

u

32

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

29

u

32

30

u

54

31

u

54

Subministrament i col·locació de llumenera per il·luminació d'exteriors model Quid SISTEMA DE POSTE - COS ÒPTIC PETIT - Neutral White del fabricant Iguzzini

32

m

470

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

33

u

32

Caixa de connexió, amb fusibles i subjecció al fanal

39,06 €

33.982,20 €

1.267,20 €

1,32 €

699,60 €

25,76 €

824,32 €

Subministrament i col·locació de columna troncocònica de 10 metres d'alçada.

594,43 €

19.021,76 €

Subministrament i col·locació de braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1mts de sortint per a façana o pal de fusta, fixat amb platina i cargols.

149,65 €

8.081,10 €

805,53 €

43.498,62 €

1,61 €

756,70 €

21,83 €

698,56 €

34

m

870

Excavació i restauració de rasa 40x40cm en parterre enjardinat. Inclou: excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i fins a 40 cm de fondària,
transport fins a abocador, deposició i canon d'abocador; formigó HM-20 per a protecció del tub corrugat; terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals fins a cota acabat i sembra de barreja de
llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2,
incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior. Inclou part proporcional per a sembrat de la totalitat del parterre i transicions entre tipus de
secció que impliquin demolicions i reposicions de vorada, rigola, canvis de nivell...

35

m

60

Demolició i restauració de rasa 40x80cm en calçada. Inclou: Tall longitudinal del paviment de qualsevol tipus amb disc, demolició de qualsevol tipus de paviment de panot,
formigó, asfalt, de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans mecànics i/o manuals, càrrega de runa sobre camió, transport i canon d'abocament; excavació de rasa per a pas
d'instal•lacions de 40 cm d'amplària i fins a 80 cm de fondària, càrrega sobre camió, transport fins a abocador, deposició i canon d'abocador; formigó HM-20 per a
protecció del tub corrugat; subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM; reg d'emprimació: subministrament, estesa i compactat de
mescla bituminosa en calent, tipus MBC S-20 CAL 7 cm i reg d'adherència: subministrament, estesa i compactat de mescal bituminosa en calent tipus MBC D-12 GR 5
cm. Inclou part proporcional de transicions entre tipus de secció que impliquin demolicions i reposicions de vorada , rigola, canvis de nivell...

48,20 €

2.892,00 €

36

u

20

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació. Quedaran incloses totes les feines per al seu correcte acabament.

76,50 €

1.530,00 €

37

u

20

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

59,57 €

1.191,40 €

38

u

1

Sol·licitud i treballs per a nova escomesa elèctrica.

13.944,44 €

13.944,44 €

13.204,69 €

13.204,69 €

19.870,00 €

19.870,00 €

39

u

1

Subministrament i col·locació d'armari AISI 316 de 1610x1330x320mm. RAL 7032. Inclou:
- Escomesa Himel TMF1 ENDESA
- Envolvent 1613 6S ip65 pot+man+sal per estabilitzador / reductor
- Maniobra preparat per telegestió Clevertlighting GPRS/GSM
- Potència 43,64kw 400V 63A amb est/red 45KVA
- 6sortides MT 10A 4P + ID 300mA 4P + OF Scheider Electric
- Protector sobretensions permanents Circutor
- comptador tipus per tal de connectar la telegestió Homologat Companyia
- bancada

40

u

1

Subministrament i instal·lació d'estació de recàrrega de vehicles Charging Post Smart Series CCL-PT3 (490083) de dimensionament 22kw. Inclou escomesa, armari,
posada en marxa i connexió a centre de control:
QC Nou Carrer Sena

41

m

265

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

2,64 €

699,60 €

42

m

420

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

5,75 €

2.415,00 €

43

m

310

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

44

m

530

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

45

m

27

Subminstrament i col·locació de cable de terra enfundat 1x16

3,34 €

90,18 €

46

m

530

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, muntat com a canalització soterrada

2,82 €

1.494,60 €

8,16 €

2.529,60 €

10,24 €

5.427,20 €

47

m

530

Subministrament i col·locació de cinta de senyalització

48

u

20

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

49

u

20

50

u

51

u

52
53

1,32 €

699,60 €

25,76 €

515,20 €

Subministrament i col·locació de columna troncocònica de 10 metres d'alçada.

594,43 €

11.888,60 €

30

Subministrament i col·locació de braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1mts de sortint per a façana o pal de fusta, fixat amb platina i cargols.

149,65 €

4.489,50 €

30

Subministrament i col·locació de llumenera kai Medium del fabricant Cariboni.

805,53 €

24.165,90 €

m

265

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,61 €

426,65 €

u

20

Caixa de connexió, amb fusibles i subjecció al fanal

21,83 €

436,60 €

29,00 €

15.370,00 €

1.530,00 €

54

m

530

Demolició i restauració de rasa 40x40cm en parterre formigonat. Inclou: Tall longitudinal del paviment de qualsevol tipus amb disc, demolició de qualsevol tipus de paviment
de panot, formigó, asfalt, de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans mecànics i/o manuals, càrrega de runa sobre camió, transport i canon d'abocament; excavació de rasa per
a pas d'instal•lacions de 40 cm d'amplària i fins a 40 cm de fondària, càrrega sobre camió, transport fins a abocador, deposició i canon d'abocador; formigó HM-20 per a
protecció del tub corrugat; capa d'acabat de 10cm de morter sobre formigó per a posterior demolició. Inclou part proporcional de transicions entre tipus de secció que
impliquin demolicions i reposicions de vorada , rigola, canvis de nivell...

55

u

20

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació. Quedaran incloses totes les feines per al seu correcte acabament.

76,50 €

56

u

20

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

59,57 €

SUBTOTAL

1.191,40 €
256.305,02 €

QC existent núm 211 Av. Generalitat (Rotonda)
57

m

0

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

2,64 €

0,00 €

58

m

750

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

5,75 €

4.312,50 €

59

m

350

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

60

m

1280

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

61

m

50

Subminstrament i col·locació de cable de terra enfundat 1x16

3,34 €

167,00 €

62

m

1220

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, muntat com a canalització soterrada

2,82 €

3.440,40 €

63

m

120

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, muntat com a canalització soterrada

3,24 €

388,80 €

64

m

1280

Subministrament i col·locació de cinta de senyalització

1,32 €

1.689,60 €

65

u

30

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

25,76 €

772,80 €

66

u

30

Subministrament i col·locació de columna troncocònica de 10 metres d'alçada.

594,43 €

17.832,90 €

67

u

60

Subministrament i col·locació de braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1mts de sortint per a façana o pal de fusta, fixat amb platina i cargols.

149,65 €

8.979,00 €

68

u

60

Subministrament i col·locació de llumenera per il·luminació d'exteriors model Quid SISTEMA DE POSTE - COS ÒPTIC PETIT - Neutral White del fabricant Iguzzini

805,53 €

48.331,80 €

69

m

550

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,61 €

885,50 €

70

u

30

Caixa de connexió, amb fusibles i subjecció al fanal

21,83 €

654,90 €

39,06 €

18.748,80 €

8,16 €

2.856,00 €

10,24 €

13.107,20 €

71

m

480

Excavació i restauració de rasa 40x40cm en parterre enjardinat. Inclou: excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i fins a 40 cm de fondària,
transport fins a abocador, deposició i canon d'abocador; formigó HM-20 per a protecció del tub corrugat; terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals fins a cota acabat i sembra de barreja de
llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2,
incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior. Inclou part proporcional de transicions entre tipus de secció que impliquin demolicions i
reposicions de vorada , rigola, canvis de nivell...

72

m

540

Demolició i restauració de rasa 40x40cm en parterre formigonat. Inclou: Tall longitudinal del paviment de qualsevol tipus amb disc, demolició de qualsevol tipus de paviment
de panot, formigó, asfalt, de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans mecànics i/o manuals, càrrega de runa sobre camió, transport i canon d'abocament; excavació de rasa per
a pas d'instal•lacions de 40 cm d'amplària i fins a 40 cm de fondària, càrrega sobre camió, transport fins a abocador, deposició i canon d'abocador; formigó HM-20 per a
protecció del tub corrugat; capa d'acabat de 10cm de morter sobre formigó per a posterior demolició. Inclou part proporcional de transicions entre tipus de secció que
impliquin demolicions i reposicions de vorada , rigola, canvis de nivell...

29,00 €

15.660,00 €

48,20 €

2.892,00 €

5.100,00 €

73

m

60

Demolició i restauració de rasa 40x80cm en calçada. Inclou: Tall longitudinal del paviment de qualsevol tipus amb disc, demolició de qualsevol tipus de paviment de panot,
formigó, asfalt, de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans mecànics i/o manuals, càrrega de runa sobre camió, transport i canon d'abocament; excavació de rasa per a pas
d'instal•lacions de 40 cm d'amplària i fins a 80 cm de fondària, càrrega sobre camió, transport fins a abocador, deposició i canon d'abocador; formigó HM-20 per a
protecció del tub corrugat; subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM; reg d'emprimació: subministrament, estesa i compactat de
mescla bituminosa en calent, tipus MBC S-20 CAL 7 cm i reg d'adherència: subministrament, estesa i compactat de mescal bituminosa en calent tipus MBC D-12 GR 5
cm. Inclou part proporcional de transicions entre tipus de secció que impliquin demolicions i reposicions de vorada , rigola, canvis de nivell...

74

m

200

Excavació i restauració de rasa 40x40cm en zona de terra. Inclou: excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i fins a 40 cm de fondària, transport
fins a abocador, deposició i canon d'abocador; formigó HM-20 per a protecció del tub corrugat; subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM. Inclou part proporcional de transicions entre tipus de secció que impliquin demolicions i reposicions de vorada , rigola, canvis de nivell...

25,50 €

75

u

4

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació. Quedaran incloses totes les feines per al seu correcte acabament.

76,50 €

306,00 €

76

u

4

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

59,57 €

238,28 €

77

u

1

Sol·licitud i treballs per a ampliació d'escomesa elèctrica.

3.916,67 €

3.916,67 €

13.204,69 €

13.204,69 €

78

u

1

Subministrament i col·locació d'armari AISI 316 de 1610x1330x320mm. RAL 7032. Inclou:
- Escomesa Himel TMF1 ENDESA
- Envolvent 1613 6S ip65 pot+man+sal per estabilitzador / reductor
- Maniobra preparat per telegestió Clevertlighting GPRS/GSM
- Potència 43,64kw 400V 63A amb est/red 45KVA
- 6sortides MT 10A 4P + ID 300mA 4P + OF Scheider Electric
- Protector sobretensions permanents Circutor
- comptador tipus per tal de connectar la telegestió Homologat Companyia
- bancada

79

u

1

Subministrament i instal·lació d'estació de recàrrega de vehicles Charging Post Smart Series CCL-PT3 (490083) de dimensionament 22kw. Inclou escomesa, armari,
posada en marxa i connexió a centre de control:

19.870,00 €

SUBTOTAL

19.870,00 €
183.354,84 €

Varis
8

pa

1

Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de l'obra

81

pa

1

Partida alçada a justificar per al control de qualitat

82

pa

1

Partida alçada a justificar per a la gestió de residus

17.400,00 €
7.487,07 €
8.500,00 €
SUBTOTAL

Sant Cugat del Vallès, a 14 de setembre de 2016
Vist-i-plau
La tècnica de manteniment urbà

El Cap de Servei de Manteniment Urbà

Araceli Belmonte Gálvez

Gerard Riba García

17.400,00 €
7.487,07 €
8.500,00 €
33.387,07 €

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

639.843,40 €

DG + BI (19%)

121.570,25 €

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE

761.413,65 €

IVA (21%)

159.896,87 €

TOTAL PRESSUPOST

921.310,51 €

Annex 1.- QC existent núm 209 Av. Europa
83

m

80

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

2,64 €

211,20 €

84

m

158

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

5,75 €

908,50 €

85

m

116

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

8,16 €

946,56 €

86

m

320

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

10,24 €

3.276,80 €

87

m

13

Subminstrament i col·locació de cable de terra enfundat 1x16

3,34 €

43,42 €

88

m

1280

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, muntat com a canalització soterrada

2,82 €

3.609,60 €

89

m

1280

Subministrament i col·locació de cinta de senyalització

1,32 €

1.689,60 €

90

u

9

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

25,76 €

231,84 €

91

u

9

Subministrament i col·locació de columna troncocònica de 10 metres d'alçada.

594,43 €

5.349,87 €

92

u

19

Subministrament i col·locació de braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1mts de sortint per a façana o pal de fusta, fixat amb platina i cargols.

149,65 €

2.843,35 €

93

u

19

Subministrament i col·locació de llumenera per ol·luminació d'exteriors model Quid de sistema de poste - cos òptic petit - Neutral White del fabricant

805,53 €

15.305,07 €

94

m

167

95

u

9

96

m

97

1,61 €

268,87 €

Caixa de connexió, amb fusibles i subjecció al fanal

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

21,83 €

196,47 €

300

Demolició i restauració de rasa 40x40cm en formigó. Inclou: Tall longitudinal del paviment de qualsevol tipus amb disc, demolició de qualsevol tipus de paviment de panot,
formigó, asfalt, de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans mecànics i/o manuals, càrrega de runa sobre camió, transport i canon d'abocament; excavació de rasa per a pas
d'instal•lacions de 40 cm d'amplària i fins a 40 cm de fondària, càrrega sobre camió, transport fins a abocador, deposició i canon d'abocador; formigó HM-20 per a
protecció del tub corrugat; capa d'acabat de 10cm de morter sobre formigó per a posterior demolició. Inclou part proporcional de transicions entre tipus de secció que
impliquin demolicions de vorada , rigola, canvis de nivell...

29,00 €

8.700,00 €

m

20

Demolició i restauració de rasa 40x80cm en calçada. Inclou: Tall longitudinal del paviment de qualsevol tipus amb disc, demolició de qualsevol tipus de paviment de panot,
formigó, asfalt, de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans mecànics i/o manuals, càrrega de runa sobre camió, transport i canon d'abocament; excavació de rasa per a pas
d'instal•lacions de 40 cm d'amplària i fins a 80 cm de fondària, càrrega sobre camió, transport fins a abocador, deposició i canon d'abocador; formigó HM-20 per a
protecció del tub corrugat; subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM; reg d'emprimació: subministrament, estesa i compactat de
mescla bituminosa en calent, tipus MBC S-20 CAL 7 cm i reg d'adherència: subministrament, estesa i compactat de mescal bituminosa en calent tipus MBC D-12 GR 5
cm. Inclou part proporcional de transicions entre tipus de secció que impliquin demolicions i reposicions de vorada , rigola, canvis de nivell...

48,20 €

964,00 €

98

u

3

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació. Quedaran incloses totes les feines per al seu correcte acabament.

76,50 €

229,50 €

99

u

3

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

59,57 €

SUBTOTAL

Sant Cugat del Vallès, a 14 de setembre de 2016
Vist-i-plau
La tècnica de manteniment urbà

El Cap de Servei de Manteniment Urbà

Araceli Belmonte Gálvez

Gerard Riba García

178,71 €
43.833,66 €
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luminarias

12 Pieza

IGUZZINI VANO_P536 Quid 84,6W
N° de artículo: VANO_P536
Flujo luminoso (Luminaria): 8799 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8800 lm
Potencia de las luminarias: 84.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43 77 97 100 100
Lámpara: 1 x A57H (Factor de corrección 1.000).
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IGUZZINI VANO_P536 Quid 84,6W / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43 77 97 100 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

P536 :
Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria estrecha de luz
directa con led de potencia. Cuerpo óptico y sistema de anclaje al poste de
aleación de aluminio EN1706AC 46100L, sometidos a un pretratamiento
multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y
sellado (capa nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica y
cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes
atmosféricos y a los rayos UV. Posibilidad de regulación de la inclinación
respecto a la calzada con un arco de +20°/-5° (pasos de 5°) en caso de
instalación en extremo de poste y de +5°/-20° (pasos de 5°) en caso de
montaje lateral. Cristal de cierre sódico-cálcico de 5 mm de espesor.
Apertura sin tornillos mediante clip de aluminio extruido anodizado. Sistema
de retención de la puerta superior. La junta de silicona instalada entre los
dos elementos garantiza un elevado grado de protección IP. Equipada con
circuito de leds monocromáticos de potencia Neutral White y lentes
multicapa de polímeros ópticos. Sustitución del led por grupos de 6
unidades. Alimentación electrónica DALI. Grupo de alimentación con
conectores de conexión rápida. Controlador con sistema automático de
control de la temperatura interna. Sustitución del grupo de alimentación sin
herramientas. El flujo lumínico emitido en el hemisferio superior del Sistema
en posición horizontal es nulo (en conformidad con las normas más estrictas
contra la contaminación luminosa). Todos los tornillos externos utilizados
son de acero inoxidable.
VANO - Optical only
P536.015 - Sistema de poste - Cuerpo óptico pequeño - Neutral White óptica viaria ST1 - DALI - ø 60 mm - 84,6W 8800lm - 4000K - Gris
A57H - Lámpara LED Neutral White
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AVDA. DE LA GENERALITAT / Datos de planificación
Estudi amb llumenera KAI Medium de 44 LED i potència 104W de la marca Fivep, instal·lada sobre suports
centrals a la via cada 35m amb dos unitats i braços de 1m a 10m d'alçada.

Perfil de la vía pública
Vorera

(Anchura: 2.000 m)

Línea verde 2

(Anchura: 2.000 m)

Calçada 2

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)
(Anchura: 5.000 m, Altura: 0.000 m)

Arcén central 1
Calçada 1
Línea verde 1

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)
(Anchura: 2.000 m)

Vorera

(Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.90
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

IGUZZINI VANO_P536 Quid 84,6W
8799 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
622 cd/klm
8800 lm
con 80°:
44 cd/klm
84.6 W
con 90°:
0.00 cd/klm
sobre arcén central
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
35.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).
10.000 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°.
10.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
0.700 m
lumínica G3.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
1.500 m
deslumbramiento D.6.
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AVDA. DE LA GENERALITAT / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.90

Escala 1:500

Lista del recuadro de evaluación
1

Vorera
Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera.
Clase de iluminación seleccionada: S3

Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx]
7.65
≥ 7.50

Emin [lx]
5.79
≥ 1.50
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AVDA. DE LA GENERALITAT / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2

Calçada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

3

U0
0.49
≥ 0.40

Ul
0.81
≥ 0.50

TI [%]
9
≤ 15

SR
0.98
≥ 0.50

Calçada 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

4

Lm [cd/m²]
1.00
≥ 1.00

Vorera
Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera.
Clase de iluminación seleccionada: S3

Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Lm [cd/m²]
1.00
≥ 1.00

U0
0.49
≥ 0.40

Ul
0.81
≥ 0.50

TI [%]
9
≤ 15

SR
0.98
≥ 0.50

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx]
7.65
≥ 7.50

Emin [lx]
5.79
≥ 1.50
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AVDA. DE LA GENERALITAT / Rendering (procesado) en 3D
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AVDA. DE LA GENERALITAT / Rendering (procesado) de colores falsos
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AVDA. DE LA GENERALITAT / Vorera / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.90
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera.
Clase de iluminación seleccionada: S3

Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Escala 1:500

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx]
7.65
≥ 7.50

Emin [lx]
5.79
≥ 1.50
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AVDA. DE LA GENERALITAT / Vorera / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
Trama: 12 x 3 Puntos
Em [lx]
7.65

Emin [lx]
5.79

Emax [lx]
11

Emin / Em
0.756

Emin / Emax
0.539
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AVDA. DE LA GENERALITAT / Vorera / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Trama: 12 x 3 Puntos
Em [lx]
7.65

Emin [lx]
5.79

Emax [lx]
11

Emin / Em
0.756

Emin / Emax
0.539
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AVDA. DE LA GENERALITAT / Calçada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.90

Escala 1:500

Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c

Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Lm [cd/m²]
1.00
≥ 1.00

U0
0.49
≥ 0.40

Ul
0.81
≥ 0.50

TI [%]
9
≤ 15

SR
0.98
≥ 0.50

Observador respectivo (2 Pieza):
N°

Lm [cd/m²]

U0

Ul

TI [%]

(-60.000, 1.750, 1.500)

1.10

0.49

0.81

7

(-60.000, 5.250, 1.500)

1.00

0.51

0.84

9

Observador

Posición [m]

1

Observador 1

2

Observador 2
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AVDA. DE LA GENERALITAT / Calçada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
Trama: 12 x 6 Puntos
Em [lx]
16

Emin [lx]
10

Emax [lx]
30

Emin / Em
0.624

Emin / Emax
0.331
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AVDA. DE LA GENERALITAT / Calçada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Trama: 12 x 6 Puntos
Em [lx]
16

Emin [lx]
10

Emax [lx]
30

Emin / Em
0.624

Emin / Emax
0.331
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AVDA. DE LA GENERALITAT / Calçada 2 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.90

Escala 1:500

Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Lm [cd/m²]
1.00
≥ 1.00

U0
0.49
≥ 0.40

Ul
0.81
≥ 0.50

TI [%]
9
≤ 15

SR
0.98
≥ 0.50

Observador respectivo (2 Pieza):
N°

Lm [cd/m²]

U0

Ul

TI [%]

(-60.000, 13.750, 1.500)

1.00

0.51

0.84

9

(-60.000, 17.250, 1.500)

1.10

0.49

0.81

7

Observador

Posición [m]

1

Observador 3

2

Observador 4
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AVDA. DE LA GENERALITAT / Calçada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
Trama: 12 x 6 Puntos
Em [lx]
16

Emin [lx]
10

Emax [lx]
30

Emin / Em
0.624

Emin / Emax
0.331
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AVDA. DE LA GENERALITAT / Calçada 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Trama: 12 x 6 Puntos
Em [lx]
16

Emin [lx]
10

Emax [lx]
30

Emin / Em
0.624

Emin / Emax
0.331
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AVDA. DE LA GENERALITAT / Vorera / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.90
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera.
Clase de iluminación seleccionada: S3

Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Escala 1:500

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx]
7.65
≥ 7.50

Emin [lx]
5.79
≥ 1.50
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AVDA. DE LA GENERALITAT / Vorera / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
Trama: 12 x 3 Puntos
Em [lx]
7.65

Emin [lx]
5.79

Emax [lx]
11

Emin / Em
0.756

Emin / Emax
0.539
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AVDA. DE LA GENERALITAT / Vorera / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Trama: 12 x 3 Puntos
Em [lx]
7.65

Emin [lx]
5.79

Emax [lx]
11

Emin / Em
0.756

Emin / Emax
0.539
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CIRCONTROL - CirCarLife

Charging Post Smart Series -CCL-PT3
Type

CCL-PT3

Code

490083

Number of sockets

2

Input
AC power supply

3P + N + PE

AC Voltage

400V AC +/- 10%

Nominal input current*

64 A

Nominal input power

42 kW

Required power supply capacity

44,2 kVA

Frequency

50 / 60 Hz

Output
Maximum output power

21 kW (Socket A) / 21 kW (Socket B)

Maximum output current*

32 A (Socket A) / 32 A (Socket B)

AC output voltage

400 V AC 3P + N

Charge system
Socket A

Mode 3 (IEC 61851)
Type 2 (UNE EN 62196-2) lock system

Socket B

Mode 3 (IEC 61851)
Type 2 (UNE EN 62196-2) lock system

8

Electrical protections
Overcurrent protections

MCB

Safety protection

RCD 30mA autorecovery (class A)

Energy meter
Acuracy class in active energy

Class 1 - EN50470-3

Accuracy class in reactive energy

Class 2 - EN62053-23

Meter standards

EN62052-11, EN62053-21, EN62053-23, EN61010-1

65

Network connection
Ethernet

10/100BaseTX (TCP-IP)

Bus

RS-485 (Modbus)

Network connection
Ethernet

10/100BaseTX (TCP-IP)

General
Enclosure rating

IP 54 / IK 10

Enclosure material

Polyurethane casing

Socket protection

Vandal metal doors

Operating temperature

-30 to + 45 °C (Heater system included)

Operating humidity

To 95% RH Non-condensing

RFID system

ISO / IEC14443A / B

Display

LCD Backlight double line text

Rear Light beacon

Three color led status

Power limit control

Mode 3 PWM control according ISO/IEC 61851-1

Interface protocol

OCCP / XML

Net weight

65 Kg

Optional devices
Wireless Comunication

3G / GPRS

RCD Protection

RCD class B

Overvoltage protection

"Transient surge protector
Type 2 (EN 61643-11)"

* Adjustable power limit control

.Catalogue 2013-2014

14. PLÀNOLS
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