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3.2. Estat actual

MEMÒRIA

La xarxa d’aigua potable de la zona, a l’àmbit d’actuació, està formada per una canonada de fibrociment de 100mm

1. Antecedents

de diàmetre, des del creuament entre l’Avinguda de Vilassar de Dalt amb el carrer de Barcelona fins el creuament

Son antecedents d’aquest projecte els estudis i justificacions tècniques realitzades per l’empresa concessionària de

entre el carrer del Casal amb el carrer de Llevant, que forma part de la xarxa de transport i distribució d’aigua des

l’abastament municipal d’aigua potable SOREA.

del dipòsit Municipal (situat al sector de Can Galvany) fins el sector del Casc Urà, al llinda del sector de Riera de
Vallromanes.

Com a conseqüència del coneixement per part l’Ajuntament i SOREA del final de la vida útil de la canonada de
fibrociment existent a la baixada cap el nucli urbà des del dipòsit municipal, entre l’Avinguda de Vilassar de Dalt i

La xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi de Vallromanes, a la zona d’actuació, es de tipus mallada, tal i

el carrer del Casal, es planteja la substitució de la canonada de fibrociment de DN100 dins de l’abast d’aquest

com es mostra a la Imatge 1.

projecte.

A tenor de les característiques dels materials instal·lats a la xarxa d’abastament d’aigua potable de la zona objectiu
del present projecte de millora, fibrociment, es una xarxa de més de 50 anys d’antiguitat. Aquest fet indica que la

Aquesta zona ha patit nombroses avaries a les seves canonades, afectant al Servei d’abastament i ocasionant

vida útil de les canonades ha estat superada, el que afavoreix la proliferació d’avaries en moments en que les

molèsties als veïns. Aquesta situació ha estat produïda pel final de la vida útil de la canonada de fibrociment hi

canonades estiguin sotmeses a variacions de pressió significatives.

instal·lada, així com per la baixa capacitat hidràulica de les canonades existents.

Les avaries detectades i reparades a l’àmbit del present projecte han estat:
Les avaries en aquest tram de canonada s’han anant produint de manera sistemàtica durant els darrers anys.
Concretament han aflorat 9 avaries importants fins l’any 2019. Aquest fet indica que les canonades de fibrociment
existents a l’àrea afectada han arribat al final de la seva vida útil i són molt sensible als diferencials de pressió
existents a la xarxa entre la pressió dinàmica, pròpia de períodes d’elevat consum d’aigua (horari diürn), i la pressió

-

Abans de l’any 2015: 5 avaries

-

Fins l’any 2020: 4 avaries

A l’àmbit d’actuació no hi ha instal·lat cap hidrant ni boca de reg

estàtica, pròpia de períodes de baix consum.
A la següent Imatge es mostra la xarxa de distribució descrita dins de l’àmbit d’actuació del present projecte.

L’objecte d’aquest projecte és el definir i valorar les obres i actuacions necessàries per substituir la canonada de
fibrociment existent a la baixada cap el nucli urbà des del dipòsit municipal, entre l’Avinguda de Vilassar de Dalt i
el carrer del Casal. Aquestes obres fan referència a enderrocs de paviments i reposicions, excavacions de rases, i
instal·lació de canonades, vàlvules, provisionals d’obra i accessoris.

3. Àmbit d’actuació, estat actual i serveis afectats
3.1. Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació abasta des del creuament entre l’Avinguda de Vilassar de Dalt amb el carrer de Barcelona fins
el creuament entre el carrer del Casal amb el carrer de Llevant. En aquest tram no hi ha escomeses afectades.
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2. Objecte del Projecte
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1. MEMÒRIA

•

Telecomunicacions

•

Enllumenat

Abans de l’inici de les obres es realitzaran cales per a la localització d’aquests serveis. Els treballs s’hauran de fer
en presència d’aquests serveis, mantenint-los en funcionament durant les obres. Per a l’execució de les obres
projectades no es preveu desplaçar i/o afectar cap servei existent.
A l’Annex número 3, s'adjunta la informació disponible dels diferents serveis presents a la zona afectada pel
projecte. La informació que s'adjunta és la que han facilitat les diferents companyies. Previ a l'inici de les obres
caldrà verificar la informació continguda a l’annex. El contractista demanarà a les companyies de serveis i disposarà
dels plànols actualitzats dels serveis existents a l’àmbit d’actuació.

4. Bases del Projecte
4.1. Cartografia i Topografia
Per a la redacció del present projecte s’ha disposat de la cartografia a escala 1/1000 i de la xarxa d’aigua potable
existent.
La informació ha estat facilitada per l’empresa concessionària del servei.
4.2. Geologia i Geotècnia
En el present projecte, degut a que la canonada antiga serà retirada i a la mateixa ubicació s’instal·larà la nova, es
realitzarà l’excavació necessària per eliminar la canonada. No s’excavarà a una cota inferior, per això no es creu

4.3. Justificació de la solució adoptada
El present projecte es basa en la instal·lació d’un tram de la xarxa d’abastament d’aigua potable. No s’ha cregut
necessària la realització d’un estudi geotècnic per tal d’executar la solució proposada al projecte.
3.3. Serveis afectats

5. Descripció de les obres

A l’àrea afecta pel present projecte, trobem la presència dels següents serveis, enterrats i/o aeris:
•

Aigua potable

•

Clavegueram

•

Electricitat

•

Gas

El present projecte recull les obres per a la substitució de la canonada de fibrociment existent a la baixada cap el
nucli urbà des del dipòsit municipal, entre l’Avinguda de Vilassar de Dalt i el carrer del Casal per canonades de
fosa dúctil DN300 i DN200, amb un tram de polietilè d’alta densitat DN315 (creuament de la riera de
Vallromanes), incrementat el diàmetre de la xarxa actual millorant la capacitat hidràulica de la zona.
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necessari l’estudi.

Imatge 1: Xarxa d’aigua potable existent
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5.1. Enderrocs i reposicions

5.3. Obra hidràulica

Aquest projecte preveu l’enderroc de paviment asfàltic, paviment vorera i paviment de formigó al traçat de la

Es proposa la instal·lació de d’una canonada de fosa dúctil, de 300 mm de diàmetre; així com tots els elements

canonada. La reposició d’aquest enderroc es preveu fer-lo amb paviment asfàltic, amb lloseta hidràulica i amb

necessaris pel correcte muntatge de les mateixes al tram existent entre l’Avinguda de Vilassar de Dalt i la connexió

formigó HM-20.

amb la canonada de fosa dúctil, de 200 mm de diàmetre, existent a la zona de la Riera de Vallromanes. El creuament
de la riera es realitzarà amb canonada de polietilè d’alta densitat, de 315mm de diàmetre, amb beina de protecció

5.2. Rases

de 400 mm de diàmetre.

L’actuació constarà de diferents tipologies de rasa:
Des d’aquest punt fins la connexió amb la canonada de fosa dúctil DN200 existent al carrer del Casal, es proposa

Per a la canonades de FD-200, aquesta tindrà una amplada de 0,50 m i una fondària d’1,40 m.

la instal·lació de canonada de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre, així com tots els elements necessaris pel correcte

Per a les canonades de FD-300 i PEAD-315, aquesta tindrà una amplada de 0,6 m i una fondària d’1,55 m.

muntatge de les mateixes.
Està prevista la instal·lació de vàlvules de seccionament als punts de connexió amb la xarxa existent i als punts de
connexió entre les diferents canonades proposades. per tal de poder sectoritzar la xarxa en cas d’avaries o tasques
de manteniment.
5.4. Sistemes constructius previstos



Cales per a la localització de serveis existents.



Demolició dels paviments afectats.



Excavació de les rases.



Instal·lació de les canonades i muntatge de vàlvules.



Reblert de la rasa amb sauló i tot-ú.



Posada en càrrega de la nova xarxa.



Reposició dels paviments.

Rases tipus

6. Aspectes mediambientals
La fondària de la rasa es pot veure modificada en funció de les necessitats d’execució en terreny així com de la

Tenint en compte el tipus de projecte i el seu abast no es necessari subjectar-se al procediment d’avaluació

fondària actual de la canonada existent.

d’impacte ambiental (AIA).

En totes les rases es farà un llit de sauló de 10 cm d’alçada, per acomodar les canonades, i es recobriran amb sauló

7. Gestió de residus

fins a 10 cm per sobre la canonada. El rebliment de la rasa es realitzarà amb Tot-ú o Material classificat procedent
de les pròpies terres d’excavació de la rasa, en tongades de 25cm, com a màxim, compactades al 98% P.M. fins

En compliment del Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de

arribar a cota de paviment. Finalment, la rasa es cobrirà amb 15cm de capa base de formigó HM-20, en la vorera,

construcció i demolició, s’ha redactat en el present projecte l’Annex Gestió de residus, que recull tots els elements

que serviran de llit per la col·locació dels panots. La reposició del paviment asfàltic es realitzarà amb 6cm

per valorar l’aplicació i valoració dels criteris necessaris per a la correcta gestió dels residus generats.

d’aglomerat asfàltic sobre 20cm de capa base de formigó HM-20.
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Els sistemes constructius previstos segueixen esquemàticament el següent ordre:
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1. MEMÒRIA

Es farà una neteja diària de l’obra amb la retirada de petit material, runa i terres de les zones de treball, i l’acopi
de material es farà en llocs controlats i delimitats. Es regarà l’obra a diari, tants cops com sigui necessari, i

8. Organització de les obres i garantia

especialment després d’operacions de càrrega i descàrrega o de treballs que produeixin pols. Es tindrà una cura
especial amb l’emissió de partícules sòlides.

8.1. Termini d’execució de les obres
En compliment de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s’elabora

Per evitar l’emissió de soroll s’estableix un horari màxim de treball de 8:00 a 20:00 hores dels dies laborables. Fora

l’Annex número 5: Pla de les Obres, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres.

d’aquest horari només es permetran fer activitats que no produeixin soroll.

En el present Projecte s’ha estimat com a període òptim d’execució de les obres 2,5 mesos.

Es complirà el termini d’obra fixat al Pla d’Obres.

8.2. Organització de les obres

Finalitzades les obres es retiraran totes les instal·lacions, elements i materials de la via pública i es reposarà
qualsevol element de l’entorn que pugui haver sofert desperfectes en el transcurs d’aquesta, d’acord amb el servei

L’obra s’organitzarà de manera que prevalguin les condicions de seguretat i salut dels vianants, treballadors i

responsable de l’Ajuntament.

vehicles.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de desenvolupar tots els aspectes que afecten a la seguretat de les persones i a

En tot moment es garantirà l’accés de vianants i vehicles a les parcel·les a través de passos puntuals degudament

garantir l’accessibilitat als edificis i guals afectats per la intervenció.

indicats i senyalitzats. El conjunt de l’obra quedarà clarament delimitat i senyalitzat i només es permetrà l’accés a
l’obra pels vianants en els passos definits com a tal i que hauran de quedar ben senyalitzats. Es senyalitzaran els

Es seguiran tots els criteris de seguretat inclosos a l’Estudi de Seguretat i Salut així com les prescripcions detallades

passos i recorreguts alternatius per evitar la confusió entre els vianants.

al Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i Incidència en l’Àmbit del Domini Públic. Sector Urbanisme.

L’espai destinat a casetes d’obra i càrrega i descàrrega de material quedaran definits als plànols inclosos al Pla de

Es garantirà durant l’execució de les obres l’accessibilitat als vehicles d’emergència.

Seguretat i Salut i es podran modificar sempre que siguin acceptats per la direcció facultativa i el coordinador de
Cal adaptar l’execució i programació de les obres als condicionants de mobilitat i d’altres obres existents a la zona

seguretat i salut. En qualsevol cas, aquest espai quedarà dintre de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

en el moment de programar els treballs i als efectes de realitzar-ne la coordinació adient.
o vehicles pesats serà controlat i dirigit en tot moment pel personal responsable de l’obra seguint les indicacions

8.3. Fases constructives

del Pla de Seguretat i Salut.

El present projecte preveu organitzar les obres en dues fases constructives, per tal d’afectar en el menor grau
possible als veïns i usuaris de l’espai públic i permetre els accessos als habitatges i guals privats existents durant

En el transcurs de les obres es protegirà l’arbrat existent que pugui quedar dins de la zona d’obra o d’aplec de

tota l’actuació.

material. Així mateix, qualsevol element de mobiliari urbà, semàfors o enllumenat que no estigui previst treure o
substituir s’haurà de retirar i emmagatzemar adequadament per la seva reposició a la finalització de l’obra.

- Fase 1: tram existent entre l’avinguda de Vilassar de Dalt fins la connexió a la canonada de fosa dúctil, de 200
mm de diàmetre, existent a l’alçada de la riera de Vallromanes, incloent-hi el seu creuament.

No es podran acumular residus a l’obra per un període de temps superior a tres dies. En cas que es produeixi
aquesta acumulació es disposaran espais adequats i degudament senyalitzats i delimitats. Tota la runa s’haurà de

- Fase 2: tram existent entre la connexió a la canonada de fosa dúctil, de 200 mm de diàmetre, existent a

dipositar en contenidors homologats disposats amb aquesta finalitat tot seguint els criteris de l’Estudi de Gestió

l’alçada de la riera de Vallromanes i la connexió amb la canonada de fosa dúctil, de 200 mm de diàmetres existent

de Residus. Aquest residus es lliuraran a un gestor autoritzat.

al carrer del Casal.
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Les operacions de càrrega i descàrrega, l’estacionament provisional dintre de l’obra i el moviment de maquinària
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1. MEMÒRIA

Durant totes les fases, el pas de vehicles es veurà afectat. Les modificacions del trànsit estaran degudament

11. Control de Qualitat

indicades. La seguretat dels vianants s’assegurarà amb elements separadors tipus tanca d’obra homologada. En tot

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat per a l’execució de les obres. A

moment es donarà accés als habitatges mitjançant planxes fins als mateixos.

l’Annex número 7 queda reflectida la proposta del pla on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la

Durant les fases es preveu l’enderroc del paviment al traçat de la canonada. Així mateix, es procedirà a la retirada

freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar.

dels elements urbans que interfereixin en l’execució de l’obra. Un cop realitzats els enderrocs i retirades, es
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències establertes, així

procedirà a la instal·lació de la canonada i vàlvules.

com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta de del Pla de Control de Qualitat.
Durant la fase dels creuaments de calçada, s’instal·laran planxes per tal de no afectar el trànsit de vehicles durant
les hores en el que el carrer estigui habilitat.

El pressupost de Control de Qualitat (PEC IVA inclòs), puja a la quantitat de DOS MIL SET EUROS (2.007 €).

8.4. Afectacions al trànsit

12. Justificació de preus

El projecte no preveu interrompre el pas del trànsit en tot l’àmbit de l’obra, tot i que pot veure’s afectat per la

Per a l'elaboració del pressupost del present projecte s'ha utilitzat com a referència el Banc Estructurat de Dades

presència de maquinària i personal treballant en espai públic. En tot cas es senyalitzarà i delimitarà correctament

d'Elements Constructius BEDEC 2018, vigent en el moment de tancar aquest document, per obres d’urbanització

tant l’àrea d’obra com els passos alternatius habilitats per a vianants com per a vehicles, segon s’indica a la legislació

de PEM <= 0,402M euros, i s’ha realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat, tal com

vigent.

queda reflectit a l’Annex número 8.
Els materials hidràulics o maquinària específica no inclosa dins del banc de preus del BEDEC, s’ha afegit tenint com

8.5. Transport públic

a base el banc de preus dels proveïdors més competitius en el mercat.

El projecte no preveu afectacions al pas del transport públic a l’àmbit de l’obra.

13. Classificació del contractista
8.6. Garantia de les obres

En compliment a la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al

S’estableix un període de garantia d’UN (1) any contra qualsevol defecte de fabricació i de materials utilitzats. El

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de

termini de garantia s’iniciarà a la data de recepció provisional de les obres per part de la Propietat.

febrero de 2014”, la classificació del contractista no és exigible en aquest projecte ja que no s’ha licitat, és

14. Fórmula per a la revisió de preus

La normativa aplicable a aquest Projecte, resta definida en l’Annex número 10. Plec de Condicions.

Sense revisió de preus.

10. Seguretat i Salut
En compliment de l’art. 4 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i en compliment de l’article 233 de la Llei

15. Pressupost

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el present Projecte s’inclou un Estudi de Seguretat

El Pressupost d’Execució Material, resultant d’aplicar els amidaments de les diferents unitats d’obra als

i Salut, que forma part del mateix a l’Annex número 6.

corresponents preus, incloent la seguretat i salut i el control de qualitat, és de CENT TRES MIL QUATRECENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (103.452,95 €).

El pressupost de Seguretat i Salut (PEC IVA inclòs), puja a la quantitat de MIL DOS-CENTS SIXANTA-CINC
EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (1.265,96 €), import que queda recollit com a partida alçada
d’abonament íntegre al Pressupost de l’obra.
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d’adjudicació directe.

9. Normativa general aplicable

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

16. Declaració d’obra completa
De conformitat amb l’art. 13 de la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”, es posa de manifest que l'actual Projecte esdevé una obra completa, ja que
comprèn tots i cada un dels elements que són necessaris per la utilització de les obres.

Situació:

Avinguda de Vilassar de Dalt – Riera de Vallromanes – carrer del Casal

Propietat: Ajuntament de Vallromanes.
CIF: P0829700D
Plaça de l’Església 1, 08188 Vallromanes (Barcelona)
Enginyer/a: Berta Trillo Ballester
Núm. col·legiada: 17633
DNI: 73.193.298-F
30 d’octubre de 2020

73193298F
BERTA
ALEJANDRA
TRILLO (R:
A08146367)

Firmado
digitalmente por
73193298F BERTA
ALEJANDRA TRILLO
(R: A08146367)
Fecha: 2020.12.11
11:26:29 +01'00'
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ANNEXES DE LA MEMÒRIA
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1. MEMÒRIA

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES

ANNEX 01. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PROJECTE
EXECUTIU

PER

LA

SUBSTITUCIÓ

DE

LES

CANONADES

DE

SUBMINSITRAMENT

D’AIGUA

POTABLE

DE

FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE
VALLROMANES.
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1. MEMÒRIA

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

ANNEX 01: CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PROJECTE
Les característiques principals de la nova xarxa d’aigua potable proposada, es defineixen els següents punts:
1.1. característiques geomètriques


Longitud total de canonada: 170 m de FD DN300, 238 m de FD DN200 i 13 m de PEAD DN315



Profunditat mitja de la rasa de la canonada: 145 cm.



Amplada mitja de la rasa: entre 55 cm.



Diàmetre nominal de la canonada: 200, 300 i 315 mm.



Material de la canonada: FD PN16, PEAD tipus PN16



Connexions: 4



Vàlvules obertes: 9



Pressió nominal: 16 bar
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1.2. Característiques de la nova xarxa

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES

ANNEX 02. SERVEIS EXISTENTS
EXECUTIU

PER

LA

SUBSTITUCIÓ

DE

LES

CANONADES

DE

SUBMINSITRAMENT

D’AIGUA

POTABLE

DE

FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE
VALLROMANES.
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1. MEMÒRIA

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

ANNEX 02. SERVEIS EXISTENTS
A continuació s'adjunta la informació disponible dels diferents serveis presents a la zona afectada pel projecte.
La informació que s'adjunta és la que han facilitat les diferents companyies. Previ a l'inici de les obres caldrà verificar
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la informació continguda en el present annex.
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PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES

ANNEX 03. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
EXECUTIU

PER

LA

SUBSTITUCIÓ

DE

LES

CANONADES

DE

SUBMINSITRAMENT

D’AIGUA

POTABLE

DE

FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE
VALLROMANES.
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1. MEMÒRIA

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

FASE II

ANNEX 03: JUSTIFIACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

A la zona Oest de l’actuació, a la intersecció entre el carrer del Casal i Avinguda de la Rambla de Vallromanes, la
connexió és a canonades de fibrociment DN100 i fosa dúctil DN200 existents. A la zona Est de l’actuació, la

El present projecte preveu organitzar les obres en una dues fases d’execució, afectant a:

connexió és a la canonada de fosa dúctil DN200 existent a la zona de la riera de Vallromanes (final de la fase I)

-Fase I: de l’Avinguda de Vilassar de Dalt fins la canonada de FD-200 existent a la zona de la riera de
Vallromanes, incloent-hi el creuament d’aquesta.
-Fase II: Des de la connexió prèviament comentada fins el carrer del Casal

FASE I
Al Nord de la zona d’actuació, a l’Avinguda de Vilassar de Dalt, a la intersecció amb el carrer Barcelona, la connexió
a la xarxa és a canonada de fibrociment DN 100 existent. Al Sud, a la zona de la Riera de Vallronames, la connexió
es realitza sobre canonada de fosa dúctil DN 200 existent.

Implantació de fosa dúctil DN 200

Amb aquestes actuacions es pretén tant reduir les afeccions al servei per avaries produïdes per l’arribada de la fi
de la vida útil de les canonades de fibrociment afectades, com millorar a capacitat hidràulica de la canonada de
transport del sector hidràulic del Casc Urbà, millorant així la qualitat del servei i garantint l’abastament d’aigua al

Implantació de fos dúctil DN 300. (zona oest)
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ANNEX 04. PLA DE LES OBRES
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POTABLE

DE

FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE
VALLROMANES

DOCUMENT NÚMERO 1. MEMÒRIA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

15

Codi Validació: 6SZ3RD27KJACZ3QKZY93EZMTE | Verificació: https://vallromanes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 50 de 249

1. MEMÒRIA

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

ANNEX 04: PLA DE LES OBRES
El calendari d’actuacions consta de les següents tasques:
-

Mes 1: es realitzaran diferents tasques: es durà a terme l’actuació prèvia de la visita d’Obra, l’Acta de
Replanteig i tramitació permís d’actuació en domini públic hidràulic (riera de Vallromanes); corresponents
a la fase I i II del projecte. S’executarà la Fase I del mateix, que inclou la implantació de l’obra (delimitació
de la zona de treball, senyalització d’obra i passos de vianants), l’obra civil d’enderroc, realització de rasa,
instal·lació de les canonades tant de fosa dúctil DN300 com la de polietilé DN315 (amb beina de protecció)
i connexions a xarxa existent, així com la reposició del paviment existent.
Mes 2: durant aquest mes s’executarà la Fase II del projecte, que inclou la implantació de l’obra (delimitació
de la zona de treball, senyalització d’obra i passos de vianants), l’obra civil l’excavació de la rasa, instal·lació
de canonada de fosa dúctil DN200 i connexions a xarxa existent, així com la reposició del paviment existent

Tasques

Dies

Actuacions prèvies
Visita Obra, Acta de Replanteig, Tràmits ACA

1

Fase I_Inici Obra Civil
Delimitació zona de treball

1

Desbrossada del terreny natural afecctat

2

Instal·lació de senyalització seguretat i passarel·les

1

Cales per serveis i talls delimitació rasa

1

Fase I_Obra Civil i Hidràulica
Demolició i retirada residus formigons

3

Excavació rasa i piconatge

5

Instal·lació canonada PEAD DN110

5

Connexions a xarxa existent

2

Reposició vorera

5

Fase II_Inici Obra Civil
Delimitació zona de treball

1

Instal·lació de senyalització seguretat i passarel·les

1

Cales per serveis i talls delimitació rasa

1

Fase II_Obra Civil i Hidràulica
Excavació rasa i piconatge

5

Instal·lació canonada PEAD DN110

6

Connexions a xarxa existent

2

Reposició del paviment

5
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1. MEMÒRIA
1.1

1.4

PRIMERS AUXILIS i PLA D’EMERGÈNCIA

INTRODUCCIÓ

Es tracta d’un Estudi de Seguretat i Salut elaborat per una Obra amb Projecte.

1.4.1

Incidents / Accidents

Es faran obres de substitució de la xarxa d’aigua potable existent a la baixada cap el nucli urbà des del dipòsit

L’assistència bàsica per les petites lesions que es pugi produir el personal d’obra s’atendran en la farmaciola

municipal, entre l’Avinguda de Vilassar de Dalt i el carrer del Casal, Al tram de canonada des de l’Avinguda de

d’urgències que portarà cadascú dels vehicles.

Vilassar de Dalt fins el creuament de la Riera de Vallromanes, es substitueix canonada de fibrociment DN100 per

El xofer de cada vehicle es farà càrrec d’aquesta i de la reposició del seu contingut.

canonada de fosa dúctil DN300, tret del tram de creuament de la riera al que s’instal·larà canonada de polietilè
d’alta densitat DN315 amb beina de protecció. Al tram des del creuament de la Riera de Vallromanes fins el carrer

O si es disposa de caseta d’obra, estarà instal·lat en aquesta, degudament senyalitzada.

del Casal, es substitueix la canonada de fibrociment DN100 existent per fosa dúctil DN200. El motiu de la
substitució és l’elevat nombre d’avaries que hi ha hagut els darrers anys, per l’esgotament de la vida útil de les

Juntament amb aquesta es guardarà el cartell d’emergències (Veure l’annex IV: Cartell d’Emergències) amb

canonades existents.

els telèfons dels hospitals, ambulàncies, etc.

1.2

Aquest annex també inclou els planells per anar a la mútua o hospital més proper en cas d’emergència. I el diagrama

OBJECTE DEL DOCUMENT.

d’actuar en cas d’emergències.

Per establir una política eficaç en matèria de prevenció de riscos laborals que comporti la disminució del risc de
produir-se un accident de treball, és necessari integrar un seguit de mesures preventives des de la planificació inicial
de totes les activitats a desenvolupar durant l’obra.

Farmaciola:
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, amb la finalitat d’analitzar,

Ampolla d’aigua oxigenada.

Ampolla de desinfectant per ferides (Topionic).

desenvolupar, complementar i en definitiva establir les mesures de prevenció de riscos.

Ampolla d’alcohol.

Caixes d’esparadrap antial·lèrgic de diferents

Paquet de cotó fluix.

mesures.

Paquet de gases

Bossa de guants esterilitzats.

Caixes d’analgèsics (Aspirines, Gelocatil).

Tisores d’acer marca.

“Tiritas” o similar de diferents mesures .

Pinces d’acer tipus depilació marca.

1.3

DADES DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
Nom o Raó Social
Activitat
Domicili Social

SOREA, S.A.U.

Passeig Zona Franca, 48 – 08038 BARCELONA

Telèfon de contacte

93 570 55 54

Localitat

BARCELONA

NIF

Maneguet elàstic (Smars).

Captació, distribució i depuració d’aigües

A-08146367

Data de comunicació de l’obertura
del centre de treball

DOCUMENT NÚMERO 1. MEMÒRIA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

26

Codi Validació: 6SZ3RD27KJACZ3QKZY93EZMTE | Verificació: https://vallromanes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 61 de 249

El present document es redacta en compliment d’allò que disposa el Real Decreto 1627/97, de 24 d’octubre, pel
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1. MEMÒRIA

1.5

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’OBRA.

1.6.2

Treballs en proximitat de conduccions de gas, líquids inflamables o tòxics.

Actuacions prèvies.
PROMOTOR

AJUNTAMENT DE VALLROMANES
En cas que les conduccions estiguin soterrades s’actuarà segons els punts següents:

CONTRACTISTA

SOREA, S.A.U.

Termini d’execució

1. S’identificarà el traçat de la conducció que s’hagi d’excavar a partir dels estudis constructius de la mateixa.

60 dies

2. Es procedirà a localitzar el conducte mitjançant un detector, marcant amb piquetes la seva direcció i profunditat.

Coordinador de seguretat i

Procediments d’actuació.

A determinar amb l’Ajuntament

salut
Pressupost execució d’obres

Conduccions soterrades a profunditat igual o menor a 1 m.

124.422,97€

En aquest cas es començarà sempre realitzant cales a mà, fins trobar la generatriu del tub. Es realitzaran tantes
com s’estimin necessàries per tal d’assegurar-ne la posició del conducte.

Autor de l’Estudi de Seguretat i
Salut

Jaume García Escuder

Conduccions soterrades a profunditat superior a 1 m.

DNI: 35040588L

S’excavarà amb la màquina fins arribar a un metre sobre el tub.
Localitzada la conducció, s’excavarà amb la màquina fins a una distància de 0,50 m. del tub.

1.6

Interferències i serveis afectats.

Normes de seguretat.
Quan es treballi en la proximitat d’aquest tipus de conduccions, o que sigui necessari descobrir-les, es posarà
especial cura en els següents punts:

Abans de l’inici de l’obra es recopilarà tota la informació en plànols relativa a serveis afectats (electricitat, gas,

En cas de fuita de gas o d’incendi, tot el personal de la obra es retirarà més enllà del límit de seguretat senyalat.
La zona de treball ha d’estar tancada i senyalitzada convenientment, quedant enterament prohibit fumar

Els riscos d’instal·lacions alienes a l’obra venen donats per existència de:

o realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l’àrea afectada, pel que s’evitarà la utilització de màquines de
combustió o elèctriques. Tant els compressors com qualsevol tipus d’aparell elèctric (grups electrògens, etc.), es
1.6.1

Línies elèctriques soterrades.

col·locaran, sempre que sigui possible, fora d’aquesta zona. Es proveirà i mantindran totes les mesures de protecció
col·lectives i enllumenat de senyalització, quan així ho requereixin els treballs.

Veure l’Annex I ITE-S/P-08

“Treballs amb interferències amb cablejat elèctric”
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Comprovació periòdica de l’existència de gas en l’ambient.

telefònica, etc.)
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1. MEMÒRIA

Màquines i mitjans auxiliars.
MAQUINÀRIA

Marcar amb una X aquella que s’hagi

MAQUINÀRIA

Marcar amb una X aquella que s’hagi
d’utilitzar

d’utilitzar

Talladora d’asfalt, paviment o formigó.

X

Màquines en general

X

Martell trencador

X

Pala carregadora

X

Retroexcavadora i giratòria

X

Camions/ Dúmper

X

Camió/grua

X

Camió Formigonera

X

Grup electrogen

--

Compressor

X

Serra de tallar material ceràmic

X

Màquina per tallar tub

X

Màquina Soldadura per termofusió

X

Bomba esgotament aigua

X

estat intermedi d’aquesta s’incorpori un nou tipus de màquina o medi auxiliar, es procedirà a afegir-ho al present Pla de

Vibrador (picó)

X

Seguretat .

Estenedora d’asfalt

X

1.6.4

Serra de trepar per fusta

X

Equip de soldadura elèctric

-

Equip d’oxitall

-

Eines en general

X

Radial

X

Compactadors/ Granota/ Rull

X

Formigonera elèctrica

X

MITJÀ AUXILIAR
Escales de mà

X

Apuntalaments

X

Motobombes

X

Cables, cadenes, eslingues i aparells d’elevació

X

Tanques

X

Il·luminació d’obra

X

Cintes de senyalització

X

IMPORTANT: La detecció, anàlisis i avaluació de risc que precedeix als aparells que segueixen, s’ha realitzat en funció de
la maquinària i medis auxiliars exposats com previstos a l’execució de l’obra. En el cas de que a l‘inici d’obra o en qualsevol

Equips de protecció individual.

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts en el RD. 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
Relació no exhaustiva:
Casc de seguretat.

Guants de cuir.

Ulleres contra impactes.

Guants de goma.

Pantalla de protecció facial transparent.

Botes de seguretat impermeables a l’aigua

Protector auditiu d’auricular.

Botes de seguretat.

Mascareta antifiltrant contra polsims.

Armilla reflectant.
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1. MEMÒRIA

1.6.5

Proteccions col·lectives.

Dins de la zona ocupada es delimitaran els espais per al trànsit de vianants:

Senyalització.
Senyals, tanques i abalisaments.
Mitjans auxiliars preventius.
Planxes d’acer per tapar els forats horitzontals.



Zona de treball i trànsit de vehicles ( retroexcavadora i pas de camions ).



Apilament de materials.

En el tram de tanques que configuren l’accés es col·locarà senyalització de “Prohibit el pas a persones alienes“.

Tanques per limitar les zones de treball i les rases.

Totes les operacions en càrrega, moviment de màquines, etc.; es realitzarà a l’interior del recinte format per les

Escales de mà.

tanques, donant un resguard de pas de al menys 1 metre, si això pot ser possible, entre les mateixes i el radi d’acció
1.6.6

Empreses subcontractistes i treballadors autònoms.

de les màquines per als treballadors de l’obra.

Es subcontractarà l’empresa RECOTEC
1.6.7

Quan hagin de circular vehicles junt a les closes de tancament, es col·locarà una protecció o senyalització addicional
(barreres tipus New Jersey, cons, cintes bicolor, indicadors direccionals i balises lluminoses per fer-les més visibles

Prevenció de riscos de danys a tercers.

), tant durant el dia com la nit.
Les obres es senyalitzaran, d'acord amb la Normativa vigent, prenent les degudes mides de seguretat en cada cas.

En els punts i situacions que sigui precís, cada vegada que surti o entri un camió, màquina del recinte de l’obra, serà

Veure l’annex II: Senyalització.

auxiliat per un senyalador que ordena el tràfic i la circulació dels vianants. En els punts i situacions que sigui precís,

Com a mesures per evitar que persones alienes a l’obra puguin patir qualsevol dany o molèstia innecessària,

quan resulti impossible el tancat (dins la fase d’establiment dels talls) haurà vigilància, desviant el pas mitjançant

s’adoptarà les següents mesures:

baranes de contenció de vianants. Els trams de rasa que creuen la calçada s’executaran en dues fases, desviant el

En aquest tipus d’obres, es requereix la utilització de màquines que generen un nivell elevat de soroll (serra

Els materials i elements auxiliars que s’utilitzin o que s’hagin utilitzat dins l’obra s’acoblaran apropiadament i ben

circular, retroexcavadora, etc.), per tant quan ens trobem a terreny urbà, solament es treballarà durant el dia

classificats utilitzant falques i brides si això fos necessari. Els pous de registre que estiguin sense tapa, bé per ventilar

per evitar molèsties per sorolls al veïnat.

o bé per accedir als col·lectors, romandran tancats.

1.6.7.2 POLS PROCEDENT DE L’EXCAVACIÓ I EL TRANSPORT.

1.6.7.4 REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DE VIANANTS.

Durant la fase d’excavació i carregament de camions així com el transport de productes de l‘excavació es regarà

El trànsit de vianants es regularà mitjançant baranes de contenció i cartells indicadors, de manera que sempre i en

el terreny. Quan es treballi a vies urbanes, es protegirà de manera especial la coronació de la càrrega (runes i

tot moment la ruta que hauran de seguir per a passar la zona d’obra estigui indicada perfectament, i més quan

terres) mitjançant una tela, per així poder evitar la seva dispersió durant el trajecte.

s’estigui ocupant la vorera.
Com a norma general, l’accessibilitat als edificis i garatges, així com les vies per als vianants, hauran de quedar
assegurats durant el transcurs de les obres mitjançant la col·locació de passarel·les, planxes, etc.; quedant

1.6.7.3 ORDENACIÓ I VALLAT DEL ENTORN DE L’OBRA.

perfectament assenyalats mitjançant cartells.

La zona d’ocupació per l’obra es tancarà amb tanques metàl·liques unides entre si. Tancaran la totalitat del
perímetre de la zona ocupada i únicament s’obrirà de forma provisional per el accés dels treballadors, camions i
maquinària.
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tràfic alternativament per cada una d’elles.

1.6.7.1 CONTROL DE SOROLL AMBIENTAL.
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1. MEMÒRIA

1.6.7.5 REGULACIÓ DEL TRÀNSIT RODAT.



Donar els primers auxilis als accidentats.

Es realitzarà d’acord a les normes 8.3-IC de 31 d’agost de 1987, adaptades en el e fa referència a la distància entre



Conèixer amb exactitud aquest Document.

senyals, a la disponibilitat d’espai i a la velocitat de la via. Aquesta senyalització haurà d’estar acceptada per



Col·laborar amb la Direcció de l'obra i el Coordinador de Seguretat i Salut en la investigació dels accidents.

l’Organisme encarregat del Servei de Regulació del Trànsit.



Controlar la posada en pràctica a l'obra de les normes de seguretat i salut.



Dirigir la posada en obra de les unitats de seguretat.



Controlar les existències i emmagatzematges del material de seguretat.



Revisar l'obra diàriament per tal de detectar riscos i comprovar els mitjans auxiliars de seguretat.

1.6.7.6 AFECCIONS A EDIFICIS I INSTAL·LACIONS.
Degut al pas de l’obra de canalització per voreres, passatges pavimentats i calçades laterals, s’hauran de controlar
les afeccions a les esmentades instal·lacions, en especial, l’apilament de material de construcció o de terres extretes.
En aquests casos s’ha de considerar tancar aquestes voreres o pastessis al trànsit de vianants i habilitar un pas

1.7

provisional.

ORGANITZACIÓ DE LA OBRA.

Formació
1.6.8

Control i seguiment de seguretat a l’obra.
Tot el personal de nova incorporació a l’empresa rebrà un Manual de Benvinguda amb la exposició dels mètodes

Del control del seguiment i la seguretat a la obra s’encarreguen, el Coordinador de Seguretat i Salut ( per defecte

de treball i els riscos que aquests poguessin comprendre, juntament amb les mesures de seguretat que s’hauran

lo exigit al art. 2.1.f RD 1627/97), el Tècnic de l’obra, l’Encarregat i el Recurs Preventiu; amb el recolzament dels

d'emprar, tant personals com col·lectives.

tècnics de prevenció.
Així mateix, tot el personal que treballi a l’obra tindrà la formació en Prevenció de Riscos Laborals que s’estimi
necessària

L’Encarregat de les obres es dedicarà, amb col·laboració del recurs preveniu, al control, manteniment i revisió de
de les deficiències observades.

Informació

De la posada en obra de les proteccions col·lectives se n’encarregarà el propi personal de la obra.

Tot el personal rebrà la informació dels riscos i de les mesures correctores que es faran servir en la realització de

S’informarà als operaris, abans d’iniciar la tasca de muntatge, de les instruccions i conservació de les proteccions

les seves tasques.

col·lectives.
Reconeixement mèdic
Tasques tipus que haurà de realitzar el personal encarregat de la Seguretat i Salut en l’obra:.
Tot el personal present a l’obra haurà de tenir el seu certificat mèdic d’aptitud amb una periodicitat mínima de 1


Promoure l’interès i cooperació del treballadors en relació a la Seguretat i Salut.



Comunicar a la Direcció de l'obra i al Coordinador de Seguretat i Salut les situacions de risc detectades per

any.
Prevenció d'incendis a la obra

posar la prevenció adequada.


Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions i màquines en referència a la

Com a principis generals per a la prevenció contra incendis s'estableix:

detecció de riscos professionals.



Ordre i neteja generals.
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l’estat de la obra, de les proteccions col·lectives i individuals mantenint informat en tot moment al Tècnic d’obra

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA



Vigilància per a la detecció de possibles focus d'incendi.



Prohibició de fumar en llocs on hi hagi o bé es manipulin dissolvents, combustibles i altres productes químics.



Evitar i prohibir l'existència de fonts d’ignició (fogueres, brasers, soldadures, connexions elèctriques, fumar,



2

Riscos identificats

Probabilitat
B

M

A

Severitat
B

M

A

Valoració del risc
T

T

r

b

M

Im

In

p

t

etc.), junt a una substància combustible.

2

Caigudes de persones al mateix nivell

X

En el moment de fer soldadura cal tenir l’extintor a l’abast.

9

Cops i/o talls amb objectes o eines

X

14

Exposició a temperatures extremes

X

16

Contactes elèctrics

X

23

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles

X

X

X

24

Accidents de tràfic

X

X

X

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

2.1
2.1.1

RISCOS DEGUTS A UNITATS CONSTRUCTIVES
REPLANTEJAMENT

Es el conjunt d’activitats que es requereix realitzar per la posició i marcat de les obres en el terreny.

X

X

X

X
M

X
X

X

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les
corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

Es portaran a terme les següents actuacions:

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)
1)

Localització de les bases topogràfiques que es defineixen en el projecte.

2)

Situar, a partir de les bases citades, els punts característics que defineixen les obres a realitzar.

3)

Marcar deixant referències que permetin realitzar comprovacions durant l’execució. (marques de guix,

Mesures de seguretat

estaques, etc.)

Pel senyalista: utilització de la paleta de senyalització, casc, botes amb puntera i armilla reflectant.

Equip tècnic:

Per l’equip de topografia: equip de protecció individual consistent en armilla reflectant, gorra pel fred i el sol.
Equip de topografia (topògraf i portamires)



Equip senyalista.

2.1.2

TREBALLS PREVIS; DELIMITACIÓ DE L’OBRA...

Es defineixen com totes aquelles tasques que s’han de realitzar abans del inici de les obres, com són:

Eines, materials i medis auxiliars:



La preparació de accessos i zones de apilament, (Plànols)



Elements de mesura (Nivell o estació total, mira topogràfica, cinta mètrica.)



La senyalització de les obres



Elements de marcatge (estaques, claus, guix, pintures, etc.)



El tancament de les obres



Elements de senyalització (cons...)



Instal·lacions d’higiene i benestar: (Sempre que per la durada de l’obra siguin necessàries



Ràdios portàtils
Es duran a terme les tasques que s’indiquen a continuació:
Riscos identificats

Probabilitat
B

1

Caigudes de persones a diferent nivell

X

M

A

Severitat
B

M

A
X

Valoració del risc
T

T

r

b

M

Im

In

p

t

1)

Definició i delimitació d’espais d’apilament.

2)

Senyalització del trànsit a les vies per als vehicles I vianants.

X
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PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

3)

Tancament per la contenció de vianants i tancament de la zona d’actuació amb tanques metàl·liques,

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

deixant lliure els passos necessaris per els vehicles i vianants (guals de garatges, entrades a habitatges i

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

comerços i passos de vianants).

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

4)

Senyalització d’obra.

5)

Preparació dels accessos a l’obra.
Mesures de protecció a adoptar

Equip tècnic:


Camió



Vehicle d’obra per transport de personal.



Pala carregadora.



Pel senyalista: utilització de la paleta de senyalització, casc, botes amb puntera i armilla reflectant



Pels operaris que intervenen durant la descàrrega i tancaments: equip de protecció personal adequat (casc,
guants i botes amb puntera reforçada).



Els sobreesforços s’evitaran manipulant les càrregues correctament i coordinant els moviments quan es
maneguin pesos entre varis operaris.

Eines i mitjans auxiliars



evitant col·locar-se sota de les càrregues suspenses.

Tancaments amb suport de formigó.



Tancaments per senyalització de pas de persones.



Senyals de trànsit.



Barreres de seguretat, cons, cintes, balises, etc.



Senyals de seguretat

B

Atropellament
24

per

M

X
vehicles

durant

A

Severitat

13

B

M

A

T

T

r

b

3

Es podran realitzar les maniobres adoptant els gestos codificats existents.

X

X

Im

In

p

t

a adoptar.
Riscos identificats

X

X

Probabilitat

Severitat

B

B

1

Caigudes de persones a diferent nivell

X

2

Caigudes de persones al mateix nivell

X

M

A

M

X

Valoració del risc

A

T

T

r

b

M

Im
p

Int

X

X

X
X

X
X

OBERTURA DE TAPES

X

X

X

la descàrrega i col·locació dels tancaments.

Cops o aixafaments de càrregues suspeses

M

la

senyalització

Sobreesforços al manipular els tancaments.



Seguir l’establert a la instrucció de treball IS-S/P-03. Encara que a continuació es presenta un resum de les mesures

Valoració del risc

Cops, atrapaments, erosions, talls, etc., durant
9

Col·locació de pòrtics d’abalisament, si fos necessari, per evitar contactes amb línies elèctriques aèries.

2.1.3

Probabilitat

Caigudes al mateix nivell



4
X

Caiguda
materials)

d'objectes

en

manipulació

(eines,

X

X

X

X

X

X
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Riscos identificats

1

Durant la descàrrega d’instal·lacions d’obra, s’haurà de comprovar el bon estat dels elements d’aixecament,

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

Riscos identificats

Probabilitat

B

M

A

Severitat

B

M

1

Atrapament per o entre objectes.

X

X

13

Sobreesforços i/o postures extremes

X

X

Valoració del risc

A

T

T

r

b

M

Im
p

Int

X

-

Calçat de seguretat

-

Casc de seguretat

-

Ulleres de seguretat

-

Proteccions auditives

-

Guants de seguretat

-

Mascareta de pols

X
Proteccions col·lectives

23

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles

X

X

X
Delimitació de la zona de treball amb tanques, cons, cinta....
Equips de treball

Mesures de seguretat
Iman tipus “U” per aixecar tapes


Senyalitzar i delimitar la zona de treball.



Abans de començar, s’haurà de comprovar que el material està en perfecte estat i que la eina utilitzada per

Eines manuals

la apertura de la tapa es la adequada.
Sempre que sigui possible, es manipularan les tapes de diàmetre superior a 800 mm amb dispositiu
mecanitzat, hidràulic o grua.


TASQUES DE RADIODETECCIÓ A L’OBRA

Tasques prèvies de detecció de cablejat elèctric.

Per tapes de grans dimensions (diàmetres igual o superiors a 600 mm) es necessari la utilització d’eines o
Riscos identificats

dispositius per facilitar l’apertura i manipulació de la tapa.


Segons dimensions i pes de la tapa la manipulació s’ha de fer entre dos operaris



Alliberar la tapa del paviment, netejar l’espai entre la tapa i el marc.



Al moment d’agafar la tapa, separar el peus, flexionar les cames i posar l’esquena recte. La subjecció ha de
ser ferma i el més pròxima possible al cos. . Escollir el mitja més adequat per aixecar la tapa.

Probabilitat

Severitat

B

B

M

1

Caigudes de persones a diferent nivell

X

2

Caigudes de persones al mateix nivell

X

A

M

Valoració del risc

A

Tr

T
b

M

X
X

Im

In

p

t

X
X

Equips de protecció individual
5

“Els equips de protecció individual caldrà utilitzar-los quan els riscos no es puguin evitar o no es puguin limitar

Caiguda

d’objectes

despresos

manipulats)

(materials

no

X

X

X

suficientment per medis tècnics de protecció col·lectives o mesures com els mètodes o els procediments
d’organització de la feina” (Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 artículo 17 Equipos y medios de Pretección).

8

Cops amb elements mòbils

X

X

X

9

Cops i/o talls amb objectes o eines

X

X

X

Els equips de protecció individual caldrà que compleixin en tot moments els requisits establerts en el Reial Decret
773/97 del 30 de maig, el RD1407/92 del 20 de novembre i les corresponents normes UNE.
-

Armilla reflectant
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2.1.4

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

Riscos identificats

13

Probabilitat

Severitat

B

B

M

Sobreesforços i/o postures extremes

A

X

M

Valoració del risc

A

Tr

T
b

M

X

Im

In

p

t

Equips de protecció individual
“Els equips de protecció individual caldrà utilitzar-los quan els riscos no es puguin evitar o no es puguin limitar
suficientment per medis tècnics de protecció col·lectives o mesures com els mètodes o els procediments

X

d’organització de la feina” (Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 artículo 17 Equipos y medios de Pretección).
14

Exposició a temperatures extremes

X

16

Contactes elèctrics

X

23

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles

X

X

X

24

Accidents de tràfic

X

X

X

25

Soroll

X

24

Malalties causades per agents físics

X

X

X
X

Els equips de protecció individual caldrà que compleixin en tot moments els requisits establerts en el Reial Decret
773/97 del 30 de maig, el RD1407/92 del 20 de novembre i les corresponents normes UNE.

X

X

X
X

X

-

Armilla reflectant

-

Calçat de seguretat

-

Casc de seguretat

-

Ulleres de seguretat

-

Proteccions auditives

-

Guants de seguretat

-

Mascareta de pols

Equips de treball

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les
corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

Detector de cablejat + Genny.

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT

Mesures de seguretat
Tancar la zona de treball i senyalitzar-la adequadament, facilitant així el pas als vianants i als vehicles dels tercers.

Conjunt d'activitats destinades a desmuntar i/o demolir segons els tipus de paviments existents a la via pública,
vials, i altres, amb mitjans manuals o mecànics per a posterior reparació d'instal·lacions i canvis de pavimentació.

Visualitzar la zona on farem la radiodetecció per valorar els obstacles que tindrem o els llocs on és difícil el pas o
la radiodetecció.
Realitzar la radiodetecció per trams concrets utilitzant el detector i el receptor de senyals.

ACTIVITATS QUE INTERVENEN

Senyalitzar amb l’esprai els llocs on s’ubiquen els cables elèctrics.

Les activitats que intervenen a la demolició del paviment són: Recepció de maquinària; Repicat de paviment; retirada



de runa; evacuació de runa a abocador concertat.

Quan les obres tinguin una extensió de + de 25m, cal realitzar una ordre TIC amb personal de FECSA
mitjançant la plataforma eWise.
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2.1.5

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

La maquinària més utilitzada a la fase d'enderroc superficial de paviment és: Martell elèctric; Martell pneumàtic;

Riscos identificats

Probabilitat

Severitat

B

B

Valoració del risc

Talladora de paviment; Maquinària d'excavació amb accessori picador; Pala carregadora; Retroexcavadora; Eines
elèctriques i manuals.
Probabilitat

Severitat

M

A

B

M

A

T T
r

b

M

Im
p

extremes.

Int

15. Contactes tèrmics.
1. Caigudes de persones a diferent nivell

X

X

X

X

Caiguda

d'objectes

per

desplomo

X

X

esfondrament.

5.

Caiguda

d'objectes

despresos

(no

nocives.

X

X

X

manipulats)

X

X

X

X

X

7. Cops contra objectes immòbils.

X

X

X

9. Cops amb objectes o eines.

X

10. Projecció de fragments o partícules.

X

11. Atrapament per o entre objectes.

vehicles.

X

Int

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20. Explosions.

X

X

X

21. Incendis.

X

X

X

22. Accidents causats per éssers vius (rates,

X

X

X

X

X

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.

X

X

X

24. Accidents trànsit.

X

X

X

27. Malalties causades per agents químics

X

X

X

X
X

X

X
X

X
28. Malalties causades per agents físics

12. Atrapament per bolcada de màquines o

p

X

19. Exposició a radiacions.

etc).
X

X

X

corrosives.

X

6. Trepitjades sobre objectes.

8. Cops amb elements mòbils de màquines.

b

Im

X

X

X

materials)

r

M

X

X

18. Contactes substàncies càustiques i/o
4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines,

T T

X

17. Inhalació o ingestió de substàncies
3.

A

X

X

16. Contactes elèctrics.
2. Caigudes de persones al mateix nivell.

M

Valoració del risc
14. Exposició a temperatures ambientals

B

A

X

X

X

X

X

X

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les
corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

13. Sobreesforços

X

X

X

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

DOCUMENT NÚMERO 1. MEMÒRIA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

35

Codi Validació: 6SZ3RD27KJACZ3QKZY93EZMTE | Verificació: https://vallromanes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 70 de 249

Riscos identificats

M

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

Mesures de seguretat

buidats.

Per l’entorn de l’obra



Tindrà la qualificació i competència adequades.



S’ocuparà de revisar totes les peces de la màquina que estiguin sotmeses a desgast.



En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.



Evitarà alterar el tarat de les vàlvules hidràuliques.



S’efectuarà un reconeixement previ dels elements a enderrocar o arrencar, així com del seu entorn, ja que



Per efectuar reparacions o ajusts, o quan es vagi a baixar de la màquina, els útils s’hauran d’estar recolzats en
el sòl i el motor parat.

es veuen afectades vies de circulació, conduccions i serveis.


Es senyalitzaran els serveis que puguin presentar interferències o un risc greu per al treballador.



Les maniobres perilloses aniran dirigides per un senyalista.



Tancar la zona de treball i senyalitzar-la, facilitant així el pas als vianants i als vehicles. El personal



No està permès l’entrada a la cabina a cap persona mentre estigui treballant..

responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi



Els camions no circularan amb el bolquet aixecat.

.

d’evitar accidents.


S’habilitaran accessos obligats a les zones de treball degudament protegits.



Fòra de l’àmbit de l’obra no podrà estacionar-se vehicles ni maquinària. Si no hi ha espai suficient dins de

Normes recomanables

l’àmbit de tancament de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai

Delimitació de la zona d’influència de l’enderroc.

adequat a aquest fi fora de l’obra


Passarel·les no relliscoses.

S’efectuarà la corresponent senyalització, tant de les àrees de treball com de les zones de
pas.



S’ordenaran els accessos i trànsits de persones i vehicles.



Un cop realitzada la demolició, es realitzarà una revisió general de les proximitats per observar les possibles

Corredors de seguretat.
Plataformes de treball.

lesions que s'hagin pogut produir durant l'enderrocament


Escales de mà.

Es deixarà el lloc net, sense cap enderroc.

Neteja de runes en zones de pas.
Pel personal d’obra

Senyals acústics de les màquines en marxa cap enrere.

La demolició s'efectuarà per personal especialitzat en la tasca, que conegui la resposta dels materials i la
manipulació de la maquinària a utilitzar.



Tot el personal disposarà dels seus elements de protecció individual indicats per cada tipus de feina.



Cap persona estarà dins el radi d’acció de les maquines.

L'empresa, en el cas de subcontractar la demolició, haurà de comunicar i obligar el compliment de les normes
establertes.

Pel maquinista i conductor

Proteccions col·lectives



S’acotarà la zona d’acció de cada maquina.

Cal tancar la zona de treball amb un tancament perimetral de la rasa que serà continu, metàl·lic i lligat mitjançant



L’inici de moviment de cada maquina parada es senyalitzarà acústicament.

filferro entre les tanques.



Es guardaran les distancies de seguretat en la circulació de vehicles i maquines en els enderrocaments i
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Inspecció de les obres en règim de temps plujosos.
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1. MEMÒRIA

És obligatori delimitar amb tanques la zona de maniobres de la retroexcavadora.

2.1.6

EXCAVACIÓ DE RASES. MOVIMENTS DE TERRES.

Deixar les llums de senyalització d’advertència durant la nit.
En aquest apartat es contemplen totes les excavacions que resultin necessàries per a l'execució dels diferents
Valorar l’existència de conductors elèctrics

elements previstos de l'obra.
El moviment de terres precís és el resultant de la runa que es pugui produir. Prèviament es realitzarà la neteja a les
zones d’actuació. S’iniciarà amb mitjans manuals, evacuant el material mitjançant camions de tonatge mitjà

Mitjans auxiliars
Sac contenidor de runa

-

Contenidor de runa

-

Carretó manual

-

Miniexcavadores

-

Dumper

-

Retroexcavadora.

Riscos identificats

Probabilitat
B

1.-Caigudes de persones a diferent nivell

X

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

X

3. Caiguda d'objectes per desplomi o
4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines,

suficientment per medis tècnics de protecció col·lectives o mesures com els mètodes o els procediments
d’organització de la feina” (Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 artículo 17 Equipos y medios de Pretección).
Els equips de protecció individual caldrà que compleixin en tot moments els requisits establerts en el Reial Decret
773/97 del 30 de maig, el RD1407/92 del 20 de novembre i les corresponents normes UNE.

5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats)

X

6. Trepitjades sobre objectes.

X

7. Cops contra objectes immòbils.

X

M

Valoració del risc
A

T

T

r

b

X

Im

In

p

t

X

X

X
X

X

X

X

X
X

M

X

X

X

X

X

8. Cops amb elements mòbils de màquines.

X

9. Cops amb objectes o eines.

X

10. Projecció de fragments o partícules.

X
X

X

X

X

X

X

-

Armilla reflectant

-

Calçat de seguretat

11. Atrapament per o entre objectes.

-

Casc de seguretat

12. Atrapament per bolcada de màquines o

-

Ulleres de seguretat

vehicles.

-

Proteccions auditives

13. Sobreesforços

-

Guants de seguretat

14. Exposició a temperatures ambientals extremes.

X

-

Mascareta de pols

15. Contactes tèrmics.

X

L’empresa, en el cas de subcontractar l’excavació, haurà de comunicar i obligar el compliment de les normes

B

X

materials)
“Els equips de protecció individual caldrà utilitzar-los quan els riscos no es puguin evitar o no es puguin limitar

A

X

esfondrament.
Equips de protecció individual

M

Severitat

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

16. Contactes elèctrics.

X

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

X

X

X
X

X

X
X

establertes
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Riscos identificats

Probabilitat
B

M

A

Severitat
B

M

A

T

T

r

b

M

Im

In

l’obra i de les màquines.

p

t

L’inici de moviment de cada màquina es senyalitzarà acústicament.
Es guardaran les distàncies de seguretat entre la circulació de vehicle i les màquines.

18. Contactes substàncies càustiques i/o

X

corrosives.

X

X

19. Exposició a radiacions.

X

X

X

20. Explosions.

X

X

X

21. Incendis.

X

X

X

22. Accidents causats per éssers vius (rates, etc).

X

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.
24. Accidents trànsit.

Col·locar els materials i les eines de forma ordenada, deixant un pas ampli per facilitar la circulació del personal a

Valoració del risc

X

27. Malalties causades per agents químics

X

28. Malalties causades per agents físics

X

29. Malalties causades per agents biològics

X

L'accés a una rasa o pou es realitzarà mitjançant una escala sòlida ancorada en la vora superior, estarà donant
suport sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues i sobrepassarà en 1 m la zona de desembarcament.
Després de pluges i l’acumulació d’aigua a les rases o pous es realitzarà una revisió minuciosa abans de reprendre
els treballs. S’efectuarà la buidada immediata de les aigües que es filtrin a les rases o pous.

X

X
X

en plànols fins que l'Adreça Facultativa dicti les mesures a seguir.

X

X
X

Paralització de treballs quan es descobreixin conduccions subterrànies d'electricitat, gas, aigua, etc, no marcades

Prohibició de dipositar terres o materials a una distància inferior als 2 m de la vora d'una rasa o pou.

X

X

Gunitat de talussos en terrenys inestables.

X

X

Per a treballs que requereixin il·luminació portàtil, l'alimentació dels llums s'efectuarà a 24 V. Els portàtils estaran

X
X

proveïts de protectora i de carcassa i mànec aïllada elèctricament.

X

Ordenació del tràfic interior d'obra, separant tràfic de personal del de maquinària i camions.
Cada cop que es pari la màquina es deixarà en repòs la pala, la cullera, etc. i es col·locarà el fre de mà.

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

L’empresa, en el cas de subcontractar l’excavació, haurà de comunicar i obligar el compliment de les normes

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

establertes.
En qualsevol cas i a mesura que avancin les excavacions, la direcció de l’obra decidirà els talussos

Mesures de seguretat

que s'estimin necessaris i si escau, si arribés a ser necessària, decidir la utilització d’estrebat.

Prèviament a l’inici dels treballs, s’estudiaran les repercussions de l’excavació a les àrees confrontades resolent les
El personal que tingui que treballar dintre de rases i pous coneixerà els riscos als quals pot estar sotmès i serà

Quan les condicions del terreny ho exigeixin és necessari realitzar l’excavació i estrebat o revestiment de formigó,

especialista de provada destresa en aquest tipus de treballs.

executades per trams, de forma segura on l’estabilitat quedi garantida.

L’ajudant del maquinista es col·locarà a dos metres aproximadament de la rasa i estarà en tot moment atent a

Cal tancar la zona de treball amb un tancament perimetral de la rasa que serà continu, metàl·lic i lligat mitjançant

qualsevol servei que pugui aparèixer i els moviments que es fan amb la màquina.

filferro entre les tanques.

Al acabar la jornada no hauran de restar elements de la obra en estat inestable, amb la finalitat d’evitar enderrocs

És obligatori delimitar amb tanques la zona de maniobres de la retroexcavadora.

imprevistos.

Es revisaran les estrebats o entaulats cada vegada que el treball s'hagi interromput i sempre abans de permetre

Per accedir a la cabina de la màquina cal utilitzar els esglaons i no els pneumàtics de la màquina.

l'accés del personal a l'interior.

Quan treballem amb pales, de forma manual, els treballadors han de respectar la zona de feina per no destorbar-

Deixar les llums de senyalització d’advertència durant la nit.

se ni donar-se cops. Mantenir sempre la zona de maniobra de les màquines totalment acotades.

Valorar l’existència de conductors elèctrics.

Maniobrar la càrrega evitant la possibilitat de cops i atrapaments.
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Proteccions col·lectives

possibles interferències amb canalitzacions de serveis existents.
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1. MEMÒRIA

Equips de protecció individual

Eines i mitjans auxiliars:

“Els equips de protecció individual caldrà utilitzar-los quan els riscos no es puguin evitar o no es puguin limitar



Eines (Pic, pala, galleda, etc.)



Tanques de protecció (vianants i tancaments).

Els equips de protecció individual caldrà que compleixin en tot moments els requisits establerts en el Reial Decret



Tanques de seguretat (a la vora de la rasa, per al personal de l’obra.)

773/97 del 30 de maig, el RD1407/92 del 20 de novembre i les corresponents normes UNE.



Escales de mà.



Planxes o passarel·les prefabricades, per deixar pas a vianants i vehicles.



Topalls d’aproximació a la rasa per maquinària i camions.



Puntals o rodets de fusta o metàl·lics.

Els apuntalaments es podrà realitzar amb fusta (taulons, rotllets, taulonets, taules i tascons) o amb elements metàl·lics



Taulons, taulonets, taules de fusta, xapes o panells metàl·lics per apuntalaments.

(puntals, perfils laminats i xapes); havent-ser aprovat per la Direcció de l’Obra.



Tascons i contratasos.

suficientment per medis tècnics de protecció col·lectives o mesures com els mètodes o els procediments
d’organització de la feina” (Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 artículo 17 Equipos y medios de Pretección).

2.1.7

EXCAVACIONS EN RASA AMB APUNTALAMENTS LLEUGERA O SEMICUALLADA.

Procediment, equips i mitjans auxiliars
Riscos evitables més freqüents

La retroexcavadora, situada sobre l’eix de la rasa, anirà excavant des del nivell del terreny original i avançant.

Els riscos més freqüents que trobarem en aquesta fase de l’obra seran els següents:

Durant l’excavació, és probable que apareguin diferents substrats: enderrocs, farcits, argiles, sorres, etc., fins i tot
poden trobar-se túnels o galeries, antiga sèquies, conduccions fora de servei, etc., Si tal cosa succeeix vària

Riscos identificats

Probabilitat

Severitat

B

B

Valoració del risc

notablement la cohesió del terreny, pel que es requerirà una observació permanent del front d’excavació, amb el
fi de seleccionar els apuntalaments o perfil de l’excavació adequats.

M

A

M

A

T

T

r

b

M

Im

In

p

t

Les terres podran anar sent carregades sobre camió directament, per el seu transport a l’abocador: o bé ser
sobre la canonada.
El procés s’haurà d’executar amb la seqüència d’operacions següents:


Excavació de la rasa amb la retroexcavadora.



Apuntalaments i escomeses dels mòduls en sentit descendent (taulestacat abans de res) de la rasa



Camions basculants / Dúmper



Camió – grua.

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

X

3. Caiguda d'objectes per desplomi o esfondrament.

X

X

5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats)

X

6. Trepitjades sobre objectes.

X

7. Cops contra objectes immòbils.

X

X

X

X
X

X

materials)

Equips de treball:
Retroexcavadora amb cassó.

X

4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines,

excavada, amb sistemes de protecció que garanteixi la seva seguretat.



1.-Caigudes de persones a diferent nivell

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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dipositades en contenidors, o en cordó, a la vora de la rasa, per a poder ser utilitzades en el posterior farciment
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Probabilitat

Severitat

B

B

M

A

M

Valoració del risc

A

T

T

r

b

Im

In

p

t

8. Cops amb elements mòbils de màquines.

X

9. Cops amb objectes o eines.

X

10. Projecció de fragments o partícules.

X

11. Atrapament per o entre objectes.

X

X

X

12. Atrapament per bolcada de màquines o vehicles.

X

X

X

13. Sobreesforços

X

14. Exposició a temperatures ambientals extremes.

X

15. Contactes tèrmics.

X

X

M

X

X

X

X

X

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

X

X

X

18. Contactes substàncies càustiques i/o corrosives.

X

X

X

X

X

X

X

20. Explosions.

X

X

X

21. Incendis.

X

X

X

X

X

28. Malalties causades per agents físics

X

29. Malalties causades per agents biològics

X

M

A

T

T

r

b

X

M

Im

In

p

t

X

X

X
X

X

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

Mesures de protecció a emprar
A part de les mesures de l’apartat 2.1.6 EXCAVACIÓ DE RASES. MOVIMENTS DE TERRES, cal seguir a més:
Per a l’entorn de l’obra:


Ordre i neteja en els talls.



Fitar la zona de treball i evitar la presència de vehicles i persones.



Conforme avanci l’excavació s’anirà muntant la tanca de protecció.



Vigilància del talussos de l’excavació.



S’establirà una zona lliura de càrregues des de la vora de l’excavació, l’amplària de la qual

X

X
X

A

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

X

19. Exposició a radiacions.

24. Accidents trànsit.

B

M

X

X

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.

B

Valoració del risc

X
X

X

Severitat

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

X

X

Probabilitat

27. Malalties causades per agents químics

X

16. Contactes elèctrics.

22. Accidents causats per éssers vius (rates, etc).

Riscos identificats

dependrà del talús existent.

X
X



X

Apuntalaments

X
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Riscos identificats
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1. MEMÒRIA

Per al personal de l’obra:


Els equips de protecció individual caldrà que compleixin en tot moments els requisits establerts en el Reial Decret
773/97 del 30 de maig, el RD1407/92 del 20 de novembre i les corresponents normes UNE.

No romandran dintre del ràdio d’acció de la màquina, fitant-se la zona mitjançant tanques o
cintes.

-

Armilla reflectant



No es situarà personal junt als camions durant la càrrega dels mateixos.

-

Calçat de seguretat



Precaució amb línies elèctriques soterrades.

-

Casc de seguretat



L’accés i sortida de la rasa s’efectuarà mitjançant una escala de mà fixa i sòlida, havent de

-

Ulleres de seguretat

sobrepassar 1 m. de la vora de l’excavació, a més s’haurà de complir les normes i usos establerts

-

Proteccions auditives

per a les mateixes.

-

Guants de seguretat



S’haurien de complir les normes i especificacions establertes en el muntatge i ús de les bastides.

-

Mascareta de pols



Es col·locaran passos, tant per al personal i vehicles de l’obra com per a vianants i vehicles aliens
a l’obra.
2.1.8

ARQUETES FABRICADES “IN SITU”.

Un cop realitzada la rasa, es procedirà a la construcció d’arquetes de forma i dimensions detallades en el projecte
Per al maquinista i conductor
Tindrà la qualificació i competència adequades.



Autorització d’us de maquinaria



S’ocuparà de revisar totes les peces de la màquina que estiguin sotmesos a desgast.



Evitarà alterar el tarat de les vàlvules hidràuliques.



Per a efectuar reparacions o ajustaments, o quan es vagi a baixar de la màquina, els útils hauran

Procediment, equips i mitjans auxiliars
El procediment a seguir en aquesta fase de l’obra, serà el següent:
1) Formigonat de la solera de l’excavació, mitjançant formigó subministrat des de la planta, a través
de la canaleta de la cuba del camió, o bé, elaborant-se “in situ”
2) Armat, formigonat i vibrat de la solera del col·lector (segons especificacions del projecte),

d’estar recolzats en el sòl i el motor apagat.


comprovant la correcta anivellació.

La màquina anirà equipada amb cabina insonoritzada i seient anatòmic, o en defecte d’això

3) Encofrat, armat (si escau) i formigonat dels laterals de l’arqueta, comprovant el correcte aplom

cinturó antivibrador i protectors auditius i despondrà d’un extintor i farmaciola de primers

que ha d’existir en tot moment.

auxilis.


Les maniobres perilloses aniran dirigides per un senyalista.

4) Col·locació de la solera superior.



No permetrà l’entrada a la cabina a cap persona mentre aquest estigui treballant.

5) Farciment i compactació.



Els camions no circularan amb el bolquet aixecat.
Maquinària necessària:

Equips de protecció individual



Retroexcavadora

“Els equips de protecció individual caldrà utilitzar-los quan els riscos no es puguin evitar o no es puguin limitar



Camió

suficientment per medis tècnics de protecció col·lectives o mesures com els mètodes o els procediments



Grua i/o camió amb grua

d’organització de la feina” (Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 artículo 17 Equipos y medios de Pretección).



Grup electrogen, grup convertidor i vibradors d’agulla
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constructiu o memòria valorada.
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Riscos identificats

Probabilit
at

Eines i mitjans auxiliars:
B

Elements d’hissat: “tràctel, eslingues, ganxos, cordes de guiat, etc.



Tanca de seguretat (a la vora de la rasa, per al personal de l’obra.)



Escales de mà.



Útils i petites eines de ferrallista (tenalles, cisalla, rotllos de filferro, etc.)



Topalls d’aproximació a la rasa per a maquinista i camions.



Passarel·les per a vianants y per a vehicles de l’obra.



Encofrats.



Radials.

B

M

A

B

M

A

T

r

b

M

In

p

t

1.-Caigudes de persones a diferent nivell

X

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

X

3. Caiguda d'objectes per desplomo esfondrament.

X

X

X

4. Caiguda d'objectes en manipulació (canonades)

X

X

X

5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats)

X

Im

X

X

6. Trepitjades sobre objectes.
X

8. Cops amb elements mòbils de màquines.

X

X

X

X

X

X

X

X

20. Explosions.

X

X

X

21. Incendis.

X

X

X

22. Accidents causats per éssers vius (rates, etc).

X

X
X

X

X
X

X

X

28. Malalties causades per agents físics

X

X

29. Malalties causades per agents biològics

X

X

X
X
X

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

Mesures de protecció

X

X

11. Atrapament per o entre objectes.

X

X

X

X

X

X

X

X

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

X

10. Projecció de fragments o partícules.

13. Sobreesforços

X

X
X

t

X

19. Exposició a radiacions.

X

p

X

X

vehicles.

X

In

X

9. Cops amb objectes o eines.

12. Atrapament per bolcada de màquines o

b

Im

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

X

X
X

7. Cops contra objectes immòbils.

X

r

M

X

27. Malalties causades per agents químics

T

T

X

corrosives.

Valoració del risc

T

X

18. Contactes substàncies càustiques i/o

Severitat

A

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

24. Accidents trànsit.

at

M

X

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.

Riscos identificats

B

16. Contactes elèctrics.

Riscos evitables
Probabilit

A

Valoració del risc

X

X
X

X

X



Ordre i neteja en els talls.



Utilització de roba de treball, protectors auditius, casc, botes amb puntera i guants, així com cinturons
de seguretat si fossin necessaris.



No romandran dintre del ràdio d’acció de la màquina.



L’accés i sortida de la rasa s’efectuarà mitjançant una escala de mà fixa i sòlida, havent de sobrepassar 1
m. de la vora de l’excavació, a més s’haurà de complir les normes i usos establertes per a les mateixes.

X
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M

Severitat

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA



Durant la descàrrega de les armadures i elements prefabricats, s’haurà de comprovar el bon estat dels
elements d’hissat, evitant col·locar-se de les càrregues suspeses.



Es podran realitzar les maniobres adoptant els gestos codificats existents.



Vigilar y controlar la perfecta col·locació i estabilitat dels panells de l’encofrat.



Protecció de les esperes de les armadures.



S’hauran de complir les normes i especificacions establertes en el muntatge i ús de les bastides.



Es col·locaran passos elevats, tant per al personal i vehicles de l’obra com per a vianants i vehicles aliens

Probabilit

Riscos identificats

at

B

a l’obra.


Adoptar les normes de seguretat indicades en la soldadura elèctrica i oxiacetilènica



Vacunació contra el tètan.

M

A

Severitat

B

M

Valoració del risc

A

T

T

r

b

M

Im

In

p

t

3. Caiguda d'objectes per desplomo esfondrament.

X

X

X

4. Caiguda d'objectes en manipulació (canonades)

X

X

X

5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats)

X

6. Trepitjades sobre objectes.

X
X

X

X

X

7. Cops contra objectes immòbils.

X

Equips de protecció individual

8. Cops amb elements mòbils de màquines.

X

“Els equips de protecció individual caldrà utilitzar-los quan els riscos no es puguin evitar o no es puguin limitar

9. Cops amb objectes o eines.

X

10. Projecció de fragments o partícules.

X

11. Atrapament per o entre objectes.

X

X

X

X

X

X

suficientment per medis tècnics de protecció col·lectives o mesures com els mètodes o els procediments
d’organització de la feina” (Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 artículo 17 Equipos y medios de Pretección).
Els equips de protecció individual caldrà que compleixin en tot moments els requisits establerts en el Reial Decret

X

X
X

X

X

X
X

X

12. Atrapament per bolcada de màquines o
vehicles.
2.1.9

MUNTATGE DE CANONADES DE FOSA

Conjunt de treballs l’objecte del qual es el muntatge de les canonades en les rases.

Riscos identificats

Probabilit
at

B

M

1.-Caigudes de persones a diferent nivell

X

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

X

A

Severitat

B

M

X

X

X

16. Contactes elèctrics.

X

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Valoració del risc

A

T

T

r

b

M

X
X

13. Sobreesforços

Im

In

18.

p

t

corrosives.

X

Contactes

substàncies

19. Exposició a radiacions.

càustiques

i/o

X

X
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773/97 del 30 de maig, el RD1407/92 del 20 de novembre i les corresponents normes UNE.

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

Riscos identificats

Probabilit
at

B

Severitat

Les canonades tan sols es podran acopiar una sobre l’altra si es fa mitjançant els calces corresponents.

Valoració del risc

En el cas de que el maquinista no tingui accés visual al fons de la rasa, guiarà la maniobra l’encarregat.
M

A

B

M

A

T

T

r

b

M

Im

In

p

t

La col·locació de la canonada i les seves peces es farà mecànicament o mitjançant endoll, la operació es farà
manualment entre dues persones o bé amb l’ajuda d’uns sistema tràctel. Es pot permetre moure canonada amb

20. Explosions.

X

X

X

retroexcavadora o giratòria sempre i quan disposin de ganxo homologat

21. Incendis.

X

X

X

A les connexions amb xarxes existents es deixarà el treball en cas de previsions de pluges.

22. Accidents causats per éssers vius (rates, etc).

X

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.
24. Accidents trànsit.

X

X

X

X

X

27. Malalties causades per agents químics

X
X

L’accés i sortida de la rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida fixada en el nivell superior de la rasa i estarà

X

recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L’escala ha de sobresortir un metre del nivell
superior de la rasa.

X

X

En el procés d’untar en greix les juntes de goma i l’interior de les canonades sempre farem servir els guants

X

adequats i mai posarem en contacte les mans directament amb el producte.
28. Malalties causades per agents físics

X

X

X
En el procés de fer unir les canonades utilitzarem els guants adequats i mai posarem en contacte les nostres mans

X

X

X

properes a la junta per evitar atrapaments.

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

Cal fer ús de proteccions auditives sempre que es faci servir d’una pistola elèctrica per cargolar i descargolar peces.

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

En cas de tallar canonada de fosa o fer-ne punta caldrà que estigui correctament falcada i situada en una superfície

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

estable per evitar moviments, i es farà usant els epis corresponents (protector auditiu, mascareta i ulleres de
seguretat).
Mesures de seguretat
Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions d’ús. Cal emmagatzemar els discs en llocs secs, sense

Es bàsic l’ordre i la neteja.

patir cops i seguint les indicacions del fabricant.

Les canonades estaran emmagatzemades a la zona de l’obra en una superfície horitzontal, delimitats amb tanques

La manipulació manual de les canonades sempre es farà entre dues persones. Es obligatori utilitzar el carro per fer

metàl·liques i fixades mitjançant calces per evitar que s’esllavissin o rodin.

rodar el tub per la zona de l’obra.

La descàrrega es farà mitjançant medis mecànics de carrega i descarrega adequats, prohibint-se la utilització de
medis d’excavació com elements de carrega.
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29. Malalties causades per agents biològics

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

Cal fer pauses o canvis de treball per descansar la musculatura.

Equips de protecció individual

Utilitzar els EPI’s adequats per evitar les emissions de pols, boira i fum, així com també el soroll que puguin

“Els equips de protecció individual caldrà utilitzar-los quan els riscos no es puguin evitar o no es puguin limitar

ocasionar lesions series.

suficientment per medis tècnics de protecció col·lectives o mesures com els mètodes o els procediments
d’organització de la feina” (Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 artículo 17 Equipos y medios de Pretección).

No treballar amb la màquina talladora en marxa sobre escales de mà, ni en llocs inestables.

Els equips de protecció individual caldrà que compleixin en tot moments els requisits establerts en el Reial Decret
773/97 del 30 de maig, el RD1407/92 del 20 de novembre i les corresponents normes UNE.

En el cas de tallar canonada de fibrociment cal fer-ho segons les normes establertes (veure l’Annex II:
Intervencions en Canonades de Fibrociment).

-

Armilla reflectant

En el cas de treballar sobre canonada de diàmetre petit o tallar peces petites (per exemple cargols, unions, etc.) o

-

Calçat de seguretat

en equilibri inestable, assegurar les peces a treballar , de forma que no es pateixin moviments imprevistos durant

-

Casc de seguretat

l’operació de tall.

-

Ulleres de seguretat

-

Proteccions auditives

En el moment de desenvolupar treballs amb riscs de caigudes d’alçada, assegurar sempre la postura de treball, ja

-

Guants de seguretat

que en cas de pèrdua d’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, es efectes es poden multiplicar.

-

Mascareta de pols

No utilitzar la màquina en postures dels membres superior per sobre del nivell de les esquenes ni tampoc amb una
sola mà, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, el pit o les extremitats superiors.

2.1.10 MUNTATGE DE CANONADES DE POLIETILÈ
Conjunt de treballs l’objecte del qual es el muntatge de les canonades en les rases.

alerta per no relliscar.
Riscos identificats

Probabilit
at

Proteccions col·lectives
Quan les condicions del terreny ho exigeixin és necessari realitzar l’excavació i estrebat o revestiment de formigó,

B

M

A

Severitat

B

M

A

executades per trams, de forma segura on l’estabilitat quedi garantida.
Cal tancar la zona de treball amb un tancament perimetral de la rasa que serà continu, metàl·lic i lligat mitjançant
filferro entre les tanques.
Es revisaran les estrebats o entaulats cada vegada que el treball s'hagi interromput i sempre abans de permetre
l'accés del personal a l'interior.
Deixar les llums de senyalització d’advertència durant la nit.

T

T

r

b

M

In

p

t

X

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

X

3. Caiguda d'objectes per desplomo esfondrament.

X

X

X

4. Caiguda d'objectes en manipulació (canonades)

X

X

X

6. Trepitjades sobre objectes.

X

Im

1.-Caigudes de persones a diferent nivell

5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats)

Valorar l’existència de conductors elèctrics

Valoració del risc

X

X

X
X

X

X

X

X
X
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Si la superfície que estem trepitjant estigués mullada, glaçada o el terrenys estigués en desnivell, cal tenir la màxima
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1. MEMÒRIA

Riscos identificats

Probabilit
at

B

7. Cops contra objectes immòbils.

X

8. Cops amb elements mòbils de màquines.

X

M

A

Severitat

B

M

A

X

Valoració del risc

T

T

r

b

M

Im

In

p

t

X

24. Accidents trànsit.

29. Malalties causades per agents biològics

X

X

X

X

X

X

X

X

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

X

A

T

T

r

b

X

M

Im

In

p

t

X

X

X
X
X

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les
corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i
salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

X
X

M

Valoració del risc

X

X

X

16. Contactes elèctrics.

X

X

X

X

B

28. Malalties causades per agents físics

11. Atrapament per o entre objectes.

X

A

X

X

13. Sobreesforços

M

Severitat

27. Malalties causades per agents químics

10. Projecció de fragments o partícules.

X

at

X

X

vehicles.

X

Probabilit

B

X

9. Cops amb objectes o eines.

12. Atrapament per bolcada de màquines o

Riscos identificats

X

X

Mesures de seguretat

X

Es bàsic l’ordre i la neteja.
X

corrosives.

X

X

Les canonades estaran emmagatzemades a la zona de l’obra en una superfície horitzontal, delimitats amb tanques
metàl·liques i fixades mitjançant calces per evitar que s’esllavissin o rodin.

19. Exposició a radiacions.

X

X

X
La descàrrega es farà mitjançant medis mecànics de carrega i descarrega adequats, prohibint-se la utilització de

20. Explosions.

X

X

X

21. Incendis.

X

X

X

22. Accidents causats per éssers vius (rates, etc).

X

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.

X
X

medis d’excavació com elements de carrega si no estan homologats a tal efecte. Les canonades tan sols es podran
acopiar una sobre l’altra si es fa mitjançant els calzes corresponents.
En el cas de que el maquinista no tingui accés visual al fons de la rasa, guiarà la maniobra l’encarregat.

X
X

La col·locació de la canonada per soldar es farà manualment entre dues persones i sempre en una zona delimitada

X

i senyalitzada, amb accés prohibit per a persones alienes a l’obra.
En el procés d’igualació i polit de les superfícies de les canonades a unir es recomana assegurar que no sigui
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18. Contactes substàncies càustiques i/o
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1. MEMÒRIA

possible l’accés entre la talladora i la canonada.

patir cops i seguint les indicacions del fabricant.

En el procés de fer la soldadura de la canonada utilitzarem els guants adequats i mai posarem en contacte les

La manipulació manual de les canonades sempre es farà entre dues persones. Es obligatori utilitzar el carro per fer

nostres mans amb les plaques de soldar, agafant-les únicament per les manetes destinades a aquest objecte.

rodar el tub per la zona de l’obra.

Un cop la canonada estigui en procés de refredament cal estar en vigilància de la zona per evitar-hi el contacte.

Possibles treballs que requereixen la presència del Recurs Preventiu:

A les connexions amb xarxes existents es deixarà el treball en cas de previsions de pluges.

-

Treballs amb risc de caiguda en alçada a més de 4m.

-

Muntatge i desmuntatge d’andamis de més de 6m. d’alçada

-

Treballs subterranis en mines i galeries

L’accés i sortida de la rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida fixada en el nivell superior de la rasa i estarà

-

Treballs i manipulació en moviment de terra amb risc de caigudes i soterrament

recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L’escala ha de sobresortir un metre del nivell

-

Conducció de maquinària d’obra amb proximitat de persones, espais limitats i amb visibilitat reduïda

superior de la rasa.

-

Elevació de càrregues suspeses amb proximitat de treballadors a menys de 2m o visibilitat reduïda

Cal fer pauses o canvis de treball per descansar la musculatura.
Proteccions col·lectives
Utilitzar els EPI’s adequats per evitar les emissions de pols, boira i fum, així com també el soroll que puguin
Quan les condicions del terreny ho exigeixin és necessari realitzar l’excavació i estrebat o revestiment de formigó,

ocasionar lesions series.

executades per trams, de forma segura on l’estabilitat quedi garantida.
No treballar amb la màquina talladora en marxa sobre escales de mà, ni en llocs inestables.
Cal tancar la zona de treball amb un tancament perimetral de la rasa que serà continu, metàl·lic i lligat mitjançant
En el cas de tallar canonada de fibrociment cal fer-ho segons les normes establertes (veure l’Annex II:

filferro entre les tanques.

Intervencions en Canonades de Fibrociment).
Es revisaran les estrebats o entaulats cada vegada que el treball s'hagi interromput i sempre abans de permetre
En el cas de treballar sobre canonada de diàmetre petit o tallar peces petites (per exemple cargols, unions, etc.) o

l'accés del personal a l'interior.

l’operació de tall.

Deixar les llums de senyalització d’advertència durant la nit.

En el moment de desenvolupar treballs amb rics de caigudes d’alçada, assegurar sempre la postura de treball, ja

Valorar l’existència de conductors elèctrics

que en cas de pèrdua d’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, es efectes es poden multiplicar.

Les mesures preventives per prevenir el risc causat per agents biològics són:

No utilitzar la màquina en postures dels membres superior per sobre del nivell de les esquenes ni tampoc amb una



sola mà, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, el pit o les extremitats superiors.

Proporcionar als treballadors equips de protecció adequats:
-

Guants de seguretat

Si la superfície que estem trepitjant estigués mullada, glaçada o el terrenys estigués en desnivell, cal tenir la màxima

-

Ulleres de seguretat

alerta per no relliscar.

-

Granota d’un sol ús

-

Mascareta autofiltrant

Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions d’ús. Cal emmagatzemar els discs en llocs secs, sense



Extremar les mesures higièniques:
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en equilibri inestable, assegurar les peces a treballar , de forma que no es pateixin moviments imprevistos durant

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

-

netejar-se les mans abans i després de tocar matèria que pugui estar contaminat.

-

evitar portar-se els dits als ulls, boca o orelles.

-

mantenir les ungles curtes.

-

no portar anells ni joies.

-

protegir els talls i ferides amb apòsits impermeables i guants.

Riscos identificats

Probabilitat
B

M

A

Severitat
B

M

Valoració del risc
A

Tr Tb M Imp Int

9. Cops amb objectes o eines.

X

X

X

10. Projecció de fragments o partícules

X

Equips de protecció individual

11. Atrapament o aixafament per o entre objectes

X

Casc de seguretat

13. Sobreesforços

X

X

X

Guants

16. Contactes elèctrics

X

X

X

X

X
X

X

Calçat de seguretat
L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

Ulleres de seguretat (en cas que sigui necessari)

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i
Protectors auditius (en cas que sigui necessari)

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)
Mesures de seguretat
- Ordre i neteja en obra.

2.1.11 CONNEXIONS I VALVULERIA
- Escales d'accés.

Realització de connexions de tot tipus de vàlvules, ventoses, bombes a aquestes conduccions, etc.
Probabilitat
B

M

1.-Caigudes de persones a diferent nivell

X

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

X

B

M

- Zones de pas lliures d'obstacles.

Valoració del risc
A

- No apilar material en les vores d'altures.

Tr Tb M Imp Int

X

- No situar-se sota càrregues suspeses.

X

X

- Utilitzar adequadament la petita eina de treball.

X

- Il·luminació adequada de la zona de treball.

4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines,

X

materials)
6. Trepitjades sobre objectes.

A

Severitat

X

X
- Precaució amb línies elèctriques aèries.

X

X

X

X

- Vigilar l'existència de gasos nocius.
- No utilitzar oxigen amb equips de soldadura per ventilar.
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Riscos identificats

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

Riscos identificats

- Il·luminació suficient.

Probabilitat
B

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

- Baranes perimetrals.

4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines,

- Col·locació d'escala.

materials)
5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats)

- Tanques, baranes amb roda peus.

- Gàlibs en línies elèctriques aèries.
- Accés per a vehicles diferent al de vianants.
Equips de protecció individual

X

8. Cops amb elements mòbils de màquines.

X

M

A

T

T

r

b

M

X

X

X

X

X

X
X

X

10. Projecció de fragments o partícules.

X

11. Atrapament per o entre objectes.

X

13. Sobreesforços

X

d’organització de la feina” (Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 artículo 17 Equipos y medios de Pretección).

16. Contactes elèctrics.

X

Els equips de protecció individual caldrà que compleixin en tot moments els requisits establerts en el Reial Decret

21. Incendis.

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.

X

27. Malalties causades per agents químics

X

t

X

X

suficientment per medis tècnics de protecció col·lectives o mesures com els mètodes o els procediments

p

X

X

vehicles.

In

X
X

9. Cops amb objectes o eines.

Im

X

X

“Els equips de protecció individual caldrà utilitzar-los quan els riscos no es puguin evitar o no es puguin limitar

773/97 del 30 de maig, el RD1407/92 del 20 de novembre i les corresponents normes UNE.

B

Valoració del risc

X

X

7. Cops contra objectes immòbils.

12. Atrapament per bolcada de màquines o

A

X

6. Trepitjades sobre objectes.
- Abalisament zona de treball.

M

Severitat

X
X

X

X

X

-

Armilla reflectant

-

Calçat de seguretat

-

Casc de seguretat

-

Ulleres de seguretat

-

Proteccions auditives

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

-

Guants de seguretat

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

-

Mascareta de pols

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

28. Malalties causades per agents físics

2.1.12 REBLERT I COMPACTACIÓ

X

X

X

Mesures de seguretat
Es mantindran les proteccions, passarel·les i senyalització fins que la rasa s’hagi omplerts en la seva totalitat i per

Conjunt de treballs destinats a la compactació de rases, la maquinària es dirigida per l’operari que l’acciona i va per

tant quedi anul·lat el risc.

davant d’ell.

Es regarà freqüentment el terra per tal d’evitar la formació de polsims.
Les maniobres d'abocament estaran sempre dirigides per una persona responsable.
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Proteccions col·lectives

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

Es delimitaran les zones de treball.

suficientment per medis tècnics de protecció col·lectives o mesures com els mètodes o els procediments

Els moviments de vehicles i màquines seran regulats, si fos necessari per personal auxiliar que ajudarà a conductors

d’organització de la feina” (Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 artículo 17 Equipos y medios de

i maquinistes, en la correcta execució de les maniobres.

Pretección).

Si l’aportació de material de rebliment de la rasa es fa per mitjans mecànics, es situaran a una distancia prudencial.

Els equips de protecció individual caldrà que compleixin en tot moments els requisits establerts en el Reial Decret

Els conductors dels corrons de vibracions seran operaris especialitzats en la manipulació i riscos d’aquestes

773/97 del 30 de maig, el RD1407/92 del 20 de novembre i les corresponents normes UNE.

màquines.
Pel que fa als riscos derivats de la utilització de maquinaria, seran d’aplicació les directrius establertes en els apartats

2.1.13 REPOSICIÓ DE PAVIMENTS

corresponents a moviments de terres i excavacions.
Per evitar el risc d’atrapament de màquina, el personal quedarà situat en la vorera dels carrers, davant de la

Conjunt de treballs destinats a la col·locació de peces prefabricades com acabat de exteriors. Prèvia preparació de

màquina.

la superfície, es col·loca seguidament una base de sorra amb una capa de ciment en pols, col·locant a continuació

El conductor de qualsevol vehicle de cabina tancada, queden obligats a utilitzar el casc de seguretat i l’armilla

les peces i afegint aigua per fer la fixació de les peces.

reflectant a l’interior de la obra al abandonar la cabina.
Tots els vehicles seran revisats diàriament Tots els vehicles que intervinguin en les operacions de rebliment i
Es delimitaran les zones de treball per tal d’evitar la presencia de personal a la estrictament necessària.

Probabilitat
B

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

L’execució del rebliment en les rases es començarà una vegada que la canonada estigui totalment muntada.

4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines,

Si l’aportació de material de rebliment de la rasa es fa per mitjans mecànics, es situaran en els cantells de la rasa, a

materials)

una distancia prudencial, els corresponents topalls de limitació.

5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats)

La zona de rebliment estarà totalment lliure de cossos estranys i eines.

Proteccions col·lectives
Cal tancar la zona de treball amb un tancament perimetral de la rasa que serà continu, metàl·lic i lligat mitjançant

X

8. Cops amb elements mòbils de màquines.

X

És obligatori delimitar amb tanques la zona de maniobres de la retroexcavadora.

Equips de protecció individual
“Els equips de protecció individual caldrà utilitzar-los quan els riscos no es puguin evitar o no es puguin limitar

X
X

16. Contactes elèctrics.

X

Int

X
X

X

X
X

X
X

X

X

p

X
X

X

X
X

Im

X

X

X

15. Contactes tèrmics.

b

M

X

11. Atrapament per o entre objectes.

X

T

X

X

extremes.

Tr

X

10. Projecció de fragments o partícules.

14. Exposició a temperatures ambientals

A

X

X

13. Sobreesforços

Deixar les llums de senyalització d’advertència durant la nit.

M
X

9. Cops amb objectes o eines.

vehicles.

B

Valoració del risc

X

X

7. Cops contra objectes immòbils.

12. Atrapament per bolcada de màquines o

filferro entre les tanques.

A

X

6. Trepitjades sobre objectes.

No es permetrà la presencia de personal sota el radi d’acció de les màquines.

M

Severitat

X

X

X

X

X
X

X
X

X
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Riscos identificats

compactació utilitzaran en les seves operacions senyal acústica.
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1. MEMÒRIA

Riscos identificats

Probabilitat
B

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

M

A

Severitat
B

M

A

Valoració del risc
Tr

T
b

M

X

X

X

X

X

X

p

Es mantindrà en tot moment la senyalització viària adequada. La

Int

màquina disposarà de llum d’emergència.
Tots els pous, registres, etc. existents, es mantindran amb les tapes col·locades i, en el seu defecte, amb tapes
provisionals, baranes o, al menys, delimitades les zones de riscos amb cordó de balisament.

18. Contactes substàncies càustiques i/o
corrosives.
19. Exposició a radiacions.

X

X

X

20. Explosions.

X

X

X

21. Incendis.

X

X

X

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.

X

27. Malalties causades per agents químics

X

28. Malalties causades per agents físics

Im

X

X

“Els equips de protecció individual caldrà utilitzar-los quan els riscos no es puguin evitar o no es puguin limitar
suficientment per medis tècnics de protecció col·lectives o mesures com els mètodes o els procediments

X

X
X

Equips de protecció individual

d’organització de la feina” (Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 artículo 17 Equipos y medios de

X

Pretección). Els equips de protecció individual caldrà que compleixin en tot moments els requisits establerts en el

X

Reial Decret 773/97 del 30 de maig, el RD1407/92 del 20 de novembre i les corresponents normes UNE.

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

2.1.14 ASFALTAT

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

Conjunt de treballs destinats a la estesa d’una base d’asfalt prèvia preparació de la superfície.

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)
Probabilitat

Severitat

B
Els vehicles i la maquinaria utilitzades seran revisades abans de començar l’obra, i durant aquesta, a fi i efecte de

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

garantir el seu bon estat de funcionament i seguretat.

4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines,

No es sobrepassarà la càrrega especificada per a cada vehicle.

materials)

Es regaran els talls convenientment i amb la freqüència necessària per tal d’evitar el polsim.
Es prohibeix l’accés del personal a la regla vibrant durant les operacions d’estesa de formigó.
Durant l’execució i pavimentat de voreres es mantindran les zones de treball en perfecte estat de neteja.
Pel que fa als riscos derivats de la utilització de maquinaria, seran d’aplicació les directrius establertes en els apartats
corresponents a moviments de terres i excavacions.

7. Cops contra objectes immòbils.

X

8. Cops amb elements mòbils de màquines.

X

necessàries, complint al respecte la normativa establerta.

17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

A

T

T

r

b

M

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Int

X

X

X

p

X

X

X

Im

X
X

X

14 Exposició a temperatures ambientals extremes.

desnivells o zones de risc existeixin.

M

X

11 Atrapament per o entre objectes.

13 Sobreesforços

Durant l’execució d’aquesta fase de la obra serà obligatori el manteniment de les proteccions precises en quants

B

X

X

vehicles.

A

X

9. Cops amb objectes o eines.
12 Atrapament per bolcada de màquines o

Si en aquesta fase d’obra encara hi hagués interferències amb línies elèctriques aèries, s’adoptaran les mesures

M

Valoració del risc

X
X

X

X

Proteccions col·lectives
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Riscos identificats
Mesures de seguretat
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1. MEMÒRIA

Riscos identificats

Probabilitat
B

18 Contactes substàncies càustiques i/o

M

A

T

T

r

b

X

X

M

Im
p

Les vores laterals de l’estenedora, en prevenció d’atrapaments, estaran senyalitzats amb bandes pintades en colors
Int

negre i groc alternativament.
Equips de protecció individual

X

X
X

d’organització de la feina” (Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 artículo 17 Equipos y medios de

X

X
X

suficientment per medis tècnics de protecció col·lectives o mesures com els mètodes o els procediments
X

X
X

X

X
X

X

27 Malalties causades per agents químics
28 Malalties causades per agents físics

B

Valoració del risc

“Els equips de protecció individual caldrà utilitzar-los quan els riscos no es puguin evitar o no es puguin limitar

23 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.
24 Accidents trànsit.

A

X

corrosives.
21 Incendis.

M

Severitat

Protección). Els equips de protecció individual caldrà que compleixin en tot moments els requisits establerts en el
X

Reial Decret 773/97 del 30 de maig, el RD1407/92 del 20 de novembre i les corresponents normes UNE.

X
2.1.15 TALL ASFÀLTIC

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les
Conjunt de treballs per trencar l’asfalt per tal de poder obrir una rasa.

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i
salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)
Mesures de seguretat

Probabilitat
B

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

Les maniobres d’aproximació i abocada de productes asfàltics estaran dirigides.
La resta del personal quedarà situat en la vorera dels carrers, per davant de la màquina, o darrera d’aquesta a una

4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines,

distancia prudencial en prevenció de riscos d’atrapament o atropellament.

materials)

A la màquina hi haurà l’extintor adequant en bon estat, i el funcionament garantit.

3. Caiguda de la màquina a la rasa (treballs als

No es permetrà la presencia sobre la estenedora d’asfalt o formigó en marxa a una altre persona que no sigui el

laterals, trencament del terreny per sobrecàrrega

conductor de la mateixa, per tal d’evitar risc de caigudes.

5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats)

Les maniobres d’aproximació i abocada de productes asfàltics o de formigons estaran dirigides per un especialista,

11. Atrapament per o entre objectes durant el
manteniment

Per l’estesa d’aglomerat o de formigó amb estenedora, el personal auxiliar d’aquestes maniobres tant sols utilitzarà

12. Atrapament per bolcada de màquines o

les plataformes que aquesta màquina disposa i es mantindran en perfecte estat les baranes i proteccions que

vehicles.

impedeixen el contacte amb el cargol sense fi de repartiment d’aglomerat o formigó. Cap treballador estarà a la

15. Contactes tèrmics..

adheriran les següents senyals; “PERILL, SUBSTÀNCIES CALENTES”, “NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA”
Proteccions col·lectives

B

M

A

Valoració del risc
T
r

Tb

M

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

17. Projecció de partícules

X

X
X
X

X

Int

X

X
X

16. Contactes elèctrics

p

X

X
X

Im

X

X

X

13. Sobreesforços

vora de la maquina d’estendre. Sobre la màquina, al costat dels llocs de pas i en aquells amb riscos específics, s’hi

A

X

10. Projecció de fragments o partícules.

amb previsió de riscos per imperícia.

M

Severitat

X
X
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Riscos identificats
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1. MEMÒRIA

Riscos identificats

Probabilitat
B

M

A

Severitat
B

M

A

Valoració del risc
T
r

Tb

M

20. Explosions

X

X

X

21. Incendis

X

X

X

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.

X

X

23. Atropellaments de persones

X

X

24. Accidents trànsit

X

28. Malalties causades per agents físics (soroll)
29. Malalties causades per agents físics (vibracions)

X

X
X

X

Im
p

2.1.16 TREBALLS AMB FIBROCIMENT (ASBEST O AMIANT)

Int

En els entroncaments amb canonades de fibrociment i com a norma general, NO ES PROCEDIRÀ A TALLAR LA
CANONADA, si no que en tots els casos es "localitzarà" la unió entre dos tubs (de 4 ó 6 metres) a través de la

X

unió "gibault" i es desmuntarà el tub a substituir per a la seva unió, "SENSE TALL", amb la nova canonada de fosa

X

dúctil. Només en casos excepcionals en que aquesta operació no fos possible, es procediria al tall humit.

X

X

X

L’empresa que realitzi els treballs seguirà les indicacions del seu Pla de Treball per actuacions sobre materials que

X

X

contenguin amiant, segons estableix el RD 396/2006 i haurà d’estar inscrita en el RERA.
Identificació de riscos

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les
corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

Riscos identificats

Probabilitat

Severitat

B

B

Valoració del risc

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)
Mesures de seguretat
1.-Caigudes de persones a diferent nivell

Per evitar el risc de contacte amb l’energia elèctrica, està previst que els motors elèctrics de les màquines estiguin
previstos de doble aïllament. En el seu defecte, hauran d’estar connectades a la “toma de terra” en combinació

4. Caiguda d’objectes en manipulació (eines,

amb els corresponents interruptors diferencials.

materials)

M

A

M

A

T

T

r

b

M

X

X

X

X

X

X

Im

In

p

t

Per evitar els riscos d’atrapament, i talls, està previst, que les màquines amb discos de moviment mecànic, estiguin
Per evitar els riscos d’atrapament i talls, està previs, que les màquines avariades siguin retirades de l’obra fins la
seva reparació o substitució. L’encarregat, comprovarà diàriament el compliment d’aquesta norma.
Els de per producció de soroll de les màquines, està previst es neutralitzi mitjançant l’ús d’auriculars aïllants o

X

X

10. Projecció de fragments o partícules.

X

11. Atrapament per o entre objectes.

X

X

X

X
X

X

amortiguadors de soroll. L’encarregat vigilarà el compliment exacte d’aquesta prevenció.
14. Exposició a temperatures ambientals extremes. X

El risc per producció de pols de les màquines, està previst es neutralitzi mitjançant l’ús de màscares aïllants de pols.
L’encarregat vigilarà el compliment exacte d’aquesta prevenció.
Queda expressament prohibit l’abandó de màquines al terra o a les plataformes de vestides, encara que estiguin
desconnectats de la xarxa elèctrica.

X

X

17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

X

X

X

27. Malalties causades per agents químics

X

X

X
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8. Cops amb elements mòbils de màquines.

protegits amb carcasses completes, que sense necessitat d’aixecar-les permetin veure el tall realitzat.

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

773/97 del 30 de maig, el RD1407/92 del 20 de novembre i les corresponents normes UNE.

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les
corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i
salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

Com a proteccions individuals generals i sempre tenint en compte que s’estableix en el pla de treball:


Mesures preventives a adoptar

Mascareta d’un sol ús de categoria FFP3, o mascareta amb filtre d’un sol ús, amb un nivell de
protecció P3.
Granota d’un sol ús de cos complet amb caputxa.( protecció de partícules





Es seguiran les indicacions del Pla de Treball segons estableix el RD 396/2006.



Com a mesures preventives generals:



Es reduirà al mínim indispensable el nombre de treballadors que estiguin en la zona de exposició



Ulleres de protecció tancada contra impactes.

al risc.



Protector auditiu (en cas de ser necessari).

Es delimitarà la zona d’exposició per evitar que altres treballadors o personal aliè a l’obra entri en



Botes impermeables sense costures. Calçat de seguretat

aquesta àrea.



Casc (en cas de ser necessari).

S’organitzarà el sistema de rotació del personal que realitza els talls, de forma que cada treballador



Guants.





sòlides tipus 5)

faci el menor nombre de talls possible i espaiat el màxim en el temps. Es controlaran les operacions
de tall deixant constància mitjançant un registre de: data, diàmetre de canonada, nombre de talls,



Es prohibirà fumar en l’àrea d’exposició. De la mateixa manera està prohibit menjar i beure



Es seguiran les indicacions del Pla de Treball segons estableix el RD 396/2006.



Tot el material que contingui amiant (inclús la granota i les mascaretes autofiltrants) es tancaran



Com a proteccions col·lectives generals:

en bosses de plàstics per al seu posterior trasllat al magatzem de residus especials, per a la seva



Discs i cons de senyalització d’obra.

gestió. Cada bossa haurà d’identificar-se amb una etiqueta en el seu interior però clarament visible



Tanques de senyalització.

a l’exterior de “Residu que conté AMIANT”.



Cinta de senyalització per delimitar tota l’àrea de treball.

Els trams i trossos de canonada de fibrociment es dipositaran en el contenidor especial habilitat



Senyalització de la zona de treball.

per això.



Col·locació de cartell informatiu de : perill inhalació d’amiant, prohibit fumar, no s’ha d’accedir





Les bosses de plàstic que contenen els EPI’s es dipositaran en la saca habilitada per això en el

aquesta zona si el treball no ho requereix

magatzem de residus.



Qualsevol altra que sigui requerit en la zona o pel treball en sí



S’utilitzaran les indicades en el Pla de Treball segons estableix el RD 396/2006.

“Els equips de protecció individual caldrà utilitzar-los quan els riscos no es puguin evitar o no es puguin limitar



Com a normes generals:

suficientment per medis tècnics de protecció col·lectives o mesures com els mètodes o els procediments



Procedir al tall de la canonada amb eines manuals o de baixa velocitat (serra de sable).

d’organització de la feina” (Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 artículo 17 Equipos y medios de Pretección).



Les eines elèctriques d’alta velocitat, p.ex. serra radial de disc abrasiu o mola amb disc de diamant



Es disposarà de zones de descontaminació
Eines

Proteccions individuals

Els equips de protecció individual caldrà que compleixin en tot moments els requisits establerts en el Reial Decret

s’han de descartar en els treballs en canonades de fibrociment.
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Proteccions col·lectives

temps total de tall i treballador que ho va realitzar. Tota operació de tall es realitzarà en humit.

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA



Netejar externament amb aigua els equips de treball utilitzats.



Aquesta aigua ha de ser posteriorment tractada.

Prova d’estanqueïtat
Una vegada realitzat el muntatge i connexió de les canonades s'hauran deixat vistes totes les juntes i, estant la
canonada sotmesa a la pressió de treball, es procedirà a una exhaustiva inspecció visual de les mateixes, comprovant

Control del recurs preventiu

la perfecta estanqueïtat de totes elles. En cas d'observar-se alguna fugida es procedirà a l’ajustament dels cargols /
bulons i si després d'aquesta operació la fugida persistís es procedirà, si escau, al desmuntatge de les peces

El recurs preventiu comprovarà que els operaris encarregats de la manipulació de canonades de fibrociment,

implicades, revisió i/o substitució de les juntes defectuoses així com de les peces.

realitzaran les operacions mitjançant procediments de treball segurs i segons indicacions del Pla de Treball.

La inspecció visual inicial o després de qualsevol actuació es mantindrà durant almenys 15 minuts abans de donar

Comprovar que els operaris tenen els EPI´s corresponents per a la realització de la tasca, i que venen

per bé el muntatge, procedint al seu tapat en cas de no haver-se observat cap fugida.

definits en el Pla de Treball.


Vigilar que utilitzen i a més correctament, els EPI´s



Comprovar que els operaris que realitzen el treball són qualificats per aquesta tasca



Comprovar que es manté neteja i ordre a l’obra i voltants



Comprovar que es redueix al mínim indispensable el nombre de treballadors que estiguin en la zona

Identificació de Riscos
Riscos identificats

Probabilitat
B

M

A

Severitat
B

M

Valoració del risc
A

d’exposició al risc



T

T

r

b

M

Comprovar que es delimita la zona d’exposició per evitar que altres treballadors o personal aliè a l’obra

1.-Caigudes de persones a diferent nivell

X

entri en aquesta àrea.

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

X

X

X

X

X

X

4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines,

Vigilarà que un cop retirat el tram de canonada, aquest es protegeix i es diposita segons la legislació vigent

materials)

en treballs amb amiant.

2.1.17 PROVES DE PRESSIÓ, ESTANQÜEITAT I ENTRONCAMENT

Una vegada finalitzada la instal·lació, total o parcial, es realitzarà una o diverses proves de pressió i d'estanqueïtat,
segons siguin definides.
Prova de pressió

5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats)

X

6. Trepitjades sobre objectes.

X

7. Cops contra objectes immòbils.

X

X
X

9. Cops amb objectes o eines.

X

10. Projecció de fragments o partícules.

X

11. Atrapament per o entre objectes.

X

13. Sobreesforços

X

14. Exposició a temperatures ambientals

consistiran a sotmetre a la conducció a una pressió igual a 1,4 vegades la pressió de treball de la xarxa, assajant-se

extremes.

en tot cas com a mínim en el punt més baix del tram en proves. La durada de la prova és de 30 minuts. La pressió

16. Contactes elèctrics.

de prova serà subministrada mitjançant una bomba de desplaçament positiu (de palanca) o centrífuga generalment

20. Explosions.

accionada per motor d'explosió i equipada amb un manòmetre de fons d'escala adequat. La pèrdua de pressió

25. Soroll

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

t

X

X

X

p

X

X

X

In

X

X

8. Cops amb elements mòbils de màquines.

Una vegada finalitzada la instal·lació, total o parcial, es realitzarà una o diverses proves de pressió. Aquestes

X

Im

X
X

admissible es determinarà en cada cas.
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PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

Tota la maquinaria mòbil, abans d’entrar a l’obra, disposarà d’un certificat on s’assegurarà el seu crrecte estat de

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

seguretat; la maquinaria mòbil amb matrícula ha de passar la seva ITV corresponent

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

Còpia del permís de conduir (conductor) Còpia de la fitxa tècnica i rebut de l’assegurança Còpia de l’informe de
la inspecció tècnica ITV Còpia del llibre de manteniment i reparacions.

Mesures Preventives adoptades
Mesures de seguretat
 Els talls dels tubs haurien de realitzar-se mitjançant màquina radial, serra de vaivé o similar extremant les
precaucions en el maneig de les citades eines. Per a això cal utilitzar-la correctament i utilitzar pantalla

Les màquines vibracions estaran dotades de mecanismes d'absorció i amortiguació.

facial.

Els motors amb eixos, politges, corretges, engranatges, etc., tindran carcasses protectores.

 De forma prèvia a l'inici dels treballs d'entroncament es procedirà a aïllar la zona afectada de la resta de la

Es prohibeix la manipulació de qualsevol màquina elèctrica, estant connectada a la xarxa.

xarxa i a l'evacuació, si això fos possible, de l'aigua present en l'interior del tram de canonada aïllat.

Les operacions d'arranjaments i ajustaments es realitzaran per personal especialista.

 S'evitarà en tot moment la presència d'aigua en l'interior de la rasa recorrent, si això fos necessari, a

Totes les màquines només seran manipulades per personal autoritzat.

l'ocupació d'una bomba d'esgotament per a la seva retirada.

Les càrregues en transport suspeses estaran sempre a la vista del maquinista.

 S'ha de portar a terme un correcte manteniment del barret fort.

Els motors de grues i muntacàrregues estaran dotats de limitadors de pes i alçada.

 Vàlvules de seguretat; la grandària i capacitat de descàrrega vindrà determinat pel cabal d'aire màxim que

Els cables empleats en el transport de càrregues suspeses s'inspeccionaran un cop a la setmana per l’encarregat,

és capaç de subministrar el compressor en les condicions més desfavorables.

que ordenarà la seva substitució en cas de que tinguin més d'un 10 % de fils trencats.
Els ganxos de subjecció seran d'acer i amb llengüeta de seguretat.

 Manòmetres; seran de lectura fàcil, bé visibles, estant determinat el seu nombre en funció de la grandària

Tots els aparells d'hissada de càrregues tindran impresa la càrrega màxima i estaran sòlidament fixats.

del compressor.

Totes les màquines elèctriques estaran connectades a la xarxa de presa de terra.

 Durant les proves de pressió i d'estanqueïtat, és necessari l'ús de pantalla facial.

Els treballs d'hissada i transport de càrregues s'aturaran en règim de forts vents.



Casc homologueu de seguretat



Calçat de seguretat



Vestits impermeables per a ambients plujosos.



Guants de goma, cuir, o P.V.C



Pantalla facial per a l'ús de radial i durant les proves de pressió i estanqueïtat.

2.2.2

MARTELL TRENCADOR

S’utilitza per fer excavacions i demolicions. Pot ser elèctric o de aire comprimit.

Riscos identificats

Probabilit
at
B

2.2
2.2.1

RISCOS DEGUTS A MAQUINÀRIA I EQUIPS.
MAQUINÀRIA EN GENERAL.

M

A

Severitat
B

M

T
r

Tb

M

9. Cops amb objectes o eines.

X

10. Projecció de fragments o partícules.

X

X

X

13. Sobreesforços

X

X

X

15. Contactes tèrmics.

X

X

A

Valoració del risc
Im
p

Int

X

X

X
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Equips de protecció personal

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

Probabilit
at
B

16. Contactes elèctrics.(amb línies electr.

M

A

Severitat
B

M

X

enterrades )

A

elàstica de protecció.

Valoració del risc
T
r

Tb

M

X

Im
p

Per evitar la pols ambiental que pot danyar els pulmons, s’ utilitzar mascareta antipols.
Abans d’utilitzar el martell se comprovar que estigui perfectament enganxa el punter.

Int

No poden utilitzar el martell per treballador inexperts.

X

21. Incendis.

X

X

X

22. Trencament de màniga del servei (efecte fuet)

X

X

X

28. Malalties causades per agents físics (soroll)

X

X

X

28. Malalties causades per agents físics (vibracions)

X

X

X

2.2.3

MAQUINA MOVIMENT DE TERRES: PALA CARREGADORA.

La màquina esta formada per una part tractora i una pala, aquesta es mou mitjançant el braç hidràulic. Les
principals funcions son la carrega, transport i descarrega de terres.

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

Riscos identificats

Probabilit
at

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i
salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

B
1.-Caigudes de persones a diferent nivell

Mesures de seguretat

X

maquina
3. Caiguda de la màquina a la rasa (treballs als

Es dotaran d'elements aïllants per a reduir en la mesura que es pugui el soroll.

laterals, trencament del terreny per sobrecàrrega

Abans de l'inici del treball s'inspeccionarà l'entorn per a evitar despreniments per la vibració.

10. Projecció de fragments o partícules.

Si fora inevitable el pas de vehicles per sobre de la manega, aquesta es protegirà amb tubs d’acer.

11. Atrapament per o entre objectes durant el

La unió entre l’eina i el porta eines ha de quedar ben assegurada i comprovar el perfecte acoblament abans d’iniciar

manteniment

la feina.

X

13. Sobreesforços

Es tancarà el pas de l’aire abans de desarmar el martell.
Pel evitar risc derivat de estar subjecte a vibracions, les feines seran desenvolupades per etapes amb descans

15. Contactes tèrmics.

mitjançant canvis de treballadors, de forma que s’ evità la permanència constant.

16. Contactes elèctrics.

Es prohibeix realitzar treballs per sota de la cota de treball de martell pneumàtic.

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives

Per evitar l’ electrocució esta previst la senyalització de les línies elèctriques enterrades mitjançant detector i a

X
X

més es prohibeix el us de martell enterrades en excavacions en presencia de línies elèctriques enterrades.
Per evitar el risc de vibracions al organisme que provoca el cansament muscular i lesions es pot utilitzar una faixa

r

Tb

Im
p

Int

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

M

X

X

X

C0).

T

X

X

vehicles.

S’ha de verificar els acoblaments de les manegues i assegurar-se que aquestes estan en bones condicions.

A

Valoració del risc

X

X

12. Atrapament per bolcada de màquines o

No es realitzaran esforços de palanca o altre operació semblant amb el martell en marxa.

M

X

terres)

Les manegues d’aire comprimit s’han de situar de manera que no destorbin la feina ni el pas de vianants.

B

X

5. Caiguda d'objectes despresos (esllavissament de

No s'abandonarà el martell connectat a la xarxa de pressió.

A

X

2. Caigudes de persones a puja i baixa de la

Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció.

M

Severitat

X
X

X

X

X

20. Explosions.

X

X

X

21. Incendis.

X

X

X
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Riscos identificats
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1. MEMÒRIA

Probabilit
at
B

M

A

Severitat
B

M

A

seguretat de la circulació de la maquinària. Les proteccions de la cabina antibolcada no presentaran deformacions

Valoració del risc
T
r

Tb

M

Im
p

d'haver resistit cap bolcada, per a que s'autoritzi a la pala carregadora el començament o continuació dels treballs.
Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor, amb la fi d'assegurar que el conductor no rebi

Int

a la cabina gasos procedents de la combustió. Aquesta precaució s'extrema en els motors proveïts de ventilador

23. Atropellaments de persones

X

X

X

d'aspiració pel radiador. La cullera durant els transport de terres, romandrà el més baixa possible per a poder

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.

X

X

X

desplaçar-se, amb la màxima estabilitat. Es prohibeix pujar o baixar de la pala en marxa. Es prohibeix arrancar el

24. Accidents trànsit.

X

X

motor sense abans assegurar-se de que no hi ha ningú a l'àrea d'operació de la pala.

X

28. Malalties causades per agents físics (soroll)

X

X

X

29. Malalties causades per agents físics (vibracions)

X

X

X

Proteccions col·lectives
No s'admetran pales carregadores, que no vinguin amb la protecció de la cabina antibolcada (o pòrtic de seguretat).

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

Les proteccions de cabina antibolcada seran les dissenyades expressament pel fabricant pel seu model.

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

Les pales carregadores que hagin de transitar per la via pública, acompliran amb les disposicions legals de Tràfic.

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

Les pales carregadores estaran dotades d'un extintor, segellat i amb les revisions al dia.
Les pales carregadores estaran dotades de llums i botzina de marxa enrere.

Mesures de seguretat
La pujada i baixada a la caixa de la retroexcavadora es realitzarà per l’escala metàl·lica i mai per les rodes.

2.2.4

Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en funcionament.
S’extremarà l’atenció al circular per terrenys irregulars o sense consistència.

MAQUINA MOVIMENT DE TERRES: RETROEXCAVADORA

Realitza les mateixes funcions que la pala carregadora, però amb la diferencia que recull les terres per sota del

Es prohibeix el transport de persones en la pala de la maquina.

nivell de la maquina, altres funcions son demolició i l’extracció de materials.

El maquinista serà sempre una persona qualificada.
S’utilitzaran senyals acústiques de marxa enrere i es vigilarà el bon funcionament dels llums.

Riscos identificats

La màquina s’inspeccionarà diàriament.

Probabilit

Severita

at

t

Les potes estabilitzadores es recolzaran sobre terreny ferm o sobre taulons de 9 cm. de gruix per tal d’utilitzar los com elements de repartiment.

B

Es prohibeix treballar o romandre dins del radi d'acció de la maquina.

1.-Caigudes de persones a diferent nivell

Cada cop que es pari la màquina es deixarà en repòs la pala i la cullera; i es col·locarà el fre de mà.

X

maquina

Es col·locaran topalls de final de recorregut davant la coronació de talussos.

3. Caiguda de la màquina a la rasa (treballs als

Els ascensos o descensos per una rampa amb càrrega es realitzaran amb marxes curtes.

laterals, trencament del terreny per sobrecàrrega

La màquina estarà dotada d'una farmaciola.

5. Caiguda d'objectes despresos (esllavissament de
terres)

Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar sots i embarraments excessius que minvin la

A

B

M

X

2. Caigudes de persones a puja i baixa de la

Les operacions de manteniment i reparació es realitzaran amb la màquina parada.

M

X

A

T

T

r

b

M

X
X

Im

In

p

t

X
X

X
X

Valoració del risc

X

X
X
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Riscos identificats

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

Riscos identificats

Probabilit

Severita

at

t

B
10. Projecció de fragments o partícules.
11. Atrapament per o entre objectes durant el
manteniment

A

B

X

M

A

T

T

r

b

M

X

X

X

X

Im

In

Es prohibeix utilitzar el braç articulat o les culleres per a hissar i accedir a treballs puntuals.

p

t

Es prohibeix expressament accedir a la cabina dels comandaments de la "retro" utilitzant vestimentes sense cenyir
i joies (cadenes, rellotges, anells), que puguin enganxar-se als sortints i als controls.
Es prohibeix utilitzar la retroexcavadora com una grua, per a la introducció de peces, canonades, etc.
eslingades, a l'interior de les rases.

X

vehicles.
13. Sobreesforços

X

X

El canvi de posició de la "retro", s'efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa (excepte en distàncies molt
curtes).

X
X

X

C0).

X

X

X

X

X

21. Incendis.

X

X

X

rases i assimilables, per a evitar el risc de bolcades per fatiga del terreny. Es delimitarà una distància igual a la de
l'abast màxim del braç excavador a l'entorn de la màquina. Es prohibeix la permanència de persones en la zona la
realització de treballs.
No s'admetran retroexcavadores que no tinguin instal·lada la cabina antibolcada (pòrtic de seguretat antibolcades

23. Atropellaments de persones

X

X

X

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.

X

X

X

X

Es prohibeix estacionar la "retro" a menys de tres metres (com a norma general), de la vora debarrancs, clots,

X

20. Explosions.

X

Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil de la retroexcavadora.

X

X
X

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives

X

X

X

16. Contactes elèctrics.

24. Accidents trànsit.

Es prohibeix el transport de persones sobre la "retro", per preveure caigudes, cops, etc.

Es prohibeix expressament la manipulació de grans càrregues (cullera a vessar), sota règim de forts vents.
X

12. Atrapament per bolcada de màquines o

15. Contactes tèrmics.

M

L'ascens i descens de les culleres amb càrregues es realitzarà lentament.

Valoració del risc

i antiimpactes).
La cabina antibolcada serà exclusivament la indicada pel fabricant per a cada model de "retro" Les
retroexcavadores estaran dotades d'una farmaciola portàtil de primers auxilis, ubicada en un lloc a resguard per a

X

conservar-la neta.

28. Malalties causades per agents físics (soroll)

X

X

X

Les retroexcavadores acompliran les disposicions legals de Tràfic per a que puguin desplaçar-se per carretera.

29. Malalties causades per agents físics (vibracions)

X

X

X

Les retroexcavadores estaran dotades d'un extintor, segellat i amb les revisions al dia.

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres sense abans haver posat en servei els suports hidràulics

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

d'immobilització.

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

Es prohibeix realitzar treballs a l'interior de les rases, en la zona d'abast del braç de la retro.

Mesures de seguretat.
2.2.5

CAMIÓ GRUA I TRANSPORT.

Els camins de circulació interna de l'obra no tindran sots ni fangars excessius, que minvin la seguretat de la
Camió utilitzat per al transport de material que porta incorporada una petita grua para la descarrega del material

circulació.
Es revisaran periòdicament tots els tubs d'escapament del motor per evitar que a la cabina es rebin gasos nocius.
Es prohibeix que els conductors abandonin la "retro" amb el motor en marxa, per evitar el risc d'atropellament,
i sense haver dipositat la cullera al terra.
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Les retroexcavadores estaran dotades de llums i botzina de marxa enrere.

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

Probabilit
at
B

M

1. Caigudes diferent nivell (des de la caixa )

X

2. Caigudes de persones a puja i baixa de la maquina

X

3. Caiguda de la màquina a la rasa (treballs als
laterals, trencament del terreny per sobrecàrrega

manteniment

M

A

Els camions, per evitar riscs mecànic, ha d’estar en perfectes condicions de manteniment. Es prohibeix transportar

Valoració del risc
T

T

r

b

M

X

persones enfilades a qualsevol part del camió. L’accés i la circulació interna de camions a l’obra s’efectuarà pels

Im

In

llocs indicats especialment, amb menció especial al compliment de les Normes de Circulació.

p

t

Durant la càrrega del seu vehicle no es pot sortir mai de la cabina. Si es surt cal portar el casc i l’armilla reflectant.
Es prohibeix sortir del camió i marxar deixant-lo engegat.

X

X

Per evitar els riscos per trencament de la suspensió, les caixes es carregaran repartint el pes evitant descàrregues

X

brusques.
X
X
X

12. Atrapament per bolcada de màquines o vehicles.

X

13. Sobreesforços

X

15. Contactes tèrmics.

B

X

10. Projecció de fragments o partícules. (per vent, ..)
11. Atrapament per o entre objectes durant el

A

Severitat

X

X

X

X
X

immobilitzadors de les rodes.
Per evitar els riscos de bolcada del camió o vessant de la càrrega sense control, es prohibeix que es facin els buidats
de les caixes amb moviments d’avançament o retrocés amb la caixa en moviments d’ascens o descens.
Per evitar el risc de caiguda dels objectes transportats les càrregues es cobriran amb una lona i subjectada per un
element de lligam.

X

X
X

elèctric aeri)

Abans d’iniciar les maniobres de descàrregues del material a més d’accionar el fre de mà es posaran els

X

X

X

16. Contactes elèctrics (caixa aixecada contacte línia

X

Desprès de finalitzar la maniobra de descàrrega del material cal tancar el porto de darrera.

X

Per evitar el risc de bolcada del camió cal vigilar els camins interns de l’obra evitant els sots.

X

Les maniobres d'aparcament i sortida del camió seran dirigides per un senyalista.

X

Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista coneixedor del procedir més

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives C0).

X

X

X

adequat.

20. Explosions.

X

X

X

Les càrregues s'instal·laran sobre la caixa de forma uniforme compensant els pesos, de la forma més uniformement

21. Incendis.

X

X

X

repartida possible.

23. Atropellaments de persones

X

X

X

El ganxo de la grua auxiliar estarà dotat de pany de seguretat. Es circularà pels llocs senyalitzats fins a arribar al lloc

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.

X

X

X

de càrrega i descàrrega.

24. Accidents trànsit.

X

X

X

28. Malalties causades per agents físics (soroll)

X

X

X

29. Malalties causades per agents físics (vibracions)

X

X

X

Proteccions col·lectives
Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions, es realitzaran en els llocs assenyalats per a tal efecte.

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

Tots els camions dedicats al transport estaran en perfectes condicions de manteniment i conservació.

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

Abans d'iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més d'haver estat accionat el fre de mà de la

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

cabina del camió, es col·locaran falques d'immobilització de les rodes, en prevenció d'accidents per fallida mecànica.
L'ascens i descens de les caixes dels camions es realitzarà amb escales metàl·liques, dotades de ganxos
d'immobilització i seguretat.

Mesures de seguretat

El màxim permès per a materials solts, no superarà el pendent ideal del 5% i es cobrirà amb una lona, en previsió
de pèrdues de càrrega.

Abans d’aixecar el basculant cal assegurar-se que no hi ha línies elèctriques, si són d’alta tensió ha d’haver-hi com
a mínim una distancia de 5 metres entre la part superior del basculant i la línia.
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Riscos identificats

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

2.2.6

CAMIÓ FORMIGONERA
Mesures de seguretat

Camió que consta de una part tractora i una cuba, que esta en constant moviment de rotació en el recorregut de
l’obra, el formigó cau per la canal situada a la part de darrera del camió.

Abans de començar els treballs s'estudiarà la forma d'executar-los, en especial si hi ha línies elèctriques.

at
B

2. Caigudes de persones a puja i baixa de la maquina
3. Caiguda de la màquina a la rasa (treballs als
laterals, trencament del terreny per sobrecàrrega

A

Severitat
B

X

M

A

Valoració del risc
T

T

r

b

X

X

M

Im

In

p

t

S’utilitzaran senyals acústiques de marxa enrere, seran dirigides per un ajudant i es vigilarà el bon funcionament
dels llums.
Tots els camions estaran en perfectes condicions de manteniment i conservació.
Abans d'iniciar les maniobres de càrrega o descàrrega s'immobilitzarà correctament el camió.

X
X

Les rampes d'accés als talls de treball no superaran el 20% de pendent.
No s'estacionaran els camions a menys de dos metres de qualsevol punt d'excavació.

X

Per a accedir a la cabina del camió s'utilitzaran els graons existents i no enfilant-se pels pneumàtics.

5. Caiguda d'objectes durant la fase d’abocament de
formigó
10. Cops durant l’ús de la canaleta
11. Atrapament (maniobres de muntatge i
desmuntatge de la canaleta)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.7

COMPRESSOR.

Màquina amb motor a de explosió i mecanisme que dona aire a pressió a utilitzar en elements manuals i mecànics.

12. Atrapament per bolcada de màquines o

X

vehicles.).
15. Contactes tèrmics.

M

S’extremarà l’atenció al circular per terrenys irregulars o sense consistència.

X

X

16. Contactes elèctrics. (amb línies electr aeris )

X
X

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives C0).

X
Riscos identificats

X
X

X

Probabilit
at

X

X

X

B

20. Explosions.

X

X

X

4. Caiguda d'objectes en manipulació (transport)

21. Incendis.

X

X

X

5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats)

X
X

M

X

X

7. Cops contra objectes immòbils.

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.

X

X

X

8. Cops amb elements mòbils de màquines.

X

X

9. Cops amb objectes o eines.

X
X

X

28. Malalties causades per agents físics (soroll)

X

X

X

11. Atrapament per o entre objectes.

29. Malalties causades per agents físics (vibracions)

X

X

X

12. Atrapament per bolcada de màquines o vehicles.
15. Contactes tèrmics.

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

16. Contactes elèctrics.

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

20. Explosions.

M

T

T

r

b

Im

In

p

t

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

M

X

X

X

X

X

X

X
X

X

A
X

X

13. Sobreesforços
L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

B

Valoració del risc

X

X
X

A

X

23. Atropellaments de persones
24. Accidents trànsit.

Severitat

X
X

X

X
X
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Riscos identificats

Probabilit
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1. MEMÒRIA

Riscos identificats

Probabilit
at
B

21. Incendis.

M

A

Severitat
B

X

23. Atropellaments, cops i xocs
28. Malalties causades per agents físics (soroll,
vibracions)

M

A

Valoració del risc
T

T

r

b

X
X
X

M

Im

In

p

t

Probabilit

Riscos identificats

at

B

M

A

Severitat

B

M

A

X
X

X

X

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

X

4.

Caiguda

d'objectes

en

manipulació

(eines,

materials)
L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

6. Trepitjades sobre objectes.

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i
salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

7. Cops contra objectes immòbils.

El compressor quedarà en estació amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal.

T

r

b

M

X

X

X

X

X

X

X

In

p

t

X

X

X
X

Im

X

X

10. Projecció de fragments o partícules.

El transport amb la grua es realitzarà mitjançant l’eslinga a quatre punts.

T

X

X

8. Cops, talls amb elements mòbils de màquines.

Mesures de seguretat

Valoració del risc

X

X

X

11. Atrapament per o entre objectes.

X

X

X

16. Contactes elèctrics.

X

X

X

Les carcasses protectores estaran tancades.
Les mànegues a utilitzar estaran en perfectes condicions d’ús, rebutjant-me les que presentin deterioraments o

21. Incendis.

esquerdes.
Els mecanismes de connexió aniran dotats de rancors de pressió.

28. Malalties causades per agents físics (soroll,

Es col·locarà sempre a una distància superior a 2 m. dels fronts d'excavació.

vibracions)

2.2.8

X

X

X

X

X

X

SERRA PER TALLAR MATERIAL CERÀMIC

Màquina que s’utilitza per tallar el mosaic i altre material de tipus ceràmic.

L’avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’execució d’aquesta produiran les
corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i
salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)
Mesures de seguretat
El personal que utilitzi la màquina serà autoritzat per el cap d’obra i/o l'encarregat.
Les operacions de tallar es realitzaran en llocs molt ventilats i els talls es faran a sotavent.
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Al reposar combustible estarà sempre parat i amb les claus de contacte retirades.
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1. MEMÒRIA

Riscos identificats

de terra.
Tot l'entorn de la màquina estarà totalment net de residus; un cop acabada la tasca les deixalles es llençaran al

Qualsevol manipulació sobre el disc es realitzarà amb la màquina parada i desconnectada del subministrament
elèctric. Així mateix, es prohibeix realitzar reparacions a la màquina en funcionament.

X

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

X

4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines,

màquina, es revisarà el disc; davant del dubte és substituirà.
El manteniment de les taules de serra serà realitzat per personal especialitzat en aquesta feina, en prevenció dels
riscos per imperícia.
La connexió de terra de les taules de serra es realitzarà mitjançant el quadre elèctric general (o de distribució) en
combinació amb els disjuntors diferencials.
Les serres circulars no es col·locaran a distàncies inferiors a tres metres (com a norma general), de la vora dels

Empenyedor de la peça curta i guia

Carcassa de protecció de les transmissions per corrioles

r

b

M

Im

In

p

t

X

X

X
X

X

X

X

6. Trepitjades sobre objectes.

X

8. Cops i Talls amb elements mòbils de màquines.

X

9. Cops amb objectes o eines.

X

10. Projecció de fragments o partícules.

X

11. Atrapament per o entre objectes.

X

13. Sobreesforços

X

16. Contactes elèctrics.

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

18. Contactes substàncies càustiques i/o corrosives.

X

X

X

19. Exposició a radiacions.

X

X

X

X

X

X

X

químics(fibrociment)
28. Malalties causades per agents físics

2.2.9

T

X

21. Incendis.

Aquests elements de protecció són d’obligada utilització.

T

X

X

20. Explosions.

Connexió de terra

A

5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats)

27. Malalties causades per agents
Interruptor estanc

M

X

(fibrociment)

Les màquines de serra circular estaran dotades dels següents elements de protecció:

B

Valoració del risc

X

17. Inhalació o ingestió de subst. nocives.

talussos.

A

Severitat

X

materials)

Si s'observa alguna irregularitat en el funcionament del disc, es pararà immediatament, i un cop desconnectada la

M

1.-Caigudes de persones a diferent nivell
3. Caiguda d'objectes per desplom i esfondrament.

És obligat utilitzar els equips de protecció individual especificats al manipular la serra de trepar.

Ganivet divisor

at
B

dipòsit específic pel tipus de residu.

Carcassa de cobriment del disc

Probabilit

X
X
X

X
X

X
X

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les
corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

MÀQUINA PER TALLAR TUBS

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

S’utilitza per fer els empalmes dels tubs en canalitzacions, reparacions i ramals.

Mesures de seguretat
Comprovar que la màquina disposa d’un resguard adequat i col·locat correctament.
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L'alimentació elèctrica es realitzarà mitjançant mànegues contra la humitat i estarà connectada a la xarxa de presa

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

Utilitza els equips de protecció adequats per la tasca: guants i ulleres antiprojecció; junt amb la resta d’ells.
El personal que utilitzi la màquina serà autoritzat per el cap d’obra i/o l'encarregat.

Mesures de seguretat

Qualsevol manipulació sobre el disc es realitzarà amb la màquina parada i desconnectada del subministrament
elèctric.

Les caixes de la màquina de soldar s’han de manipular entre dues persones per evitar caigudes i/o cops amb la

Si s'observa alguna irregularitat en el funcionament del disc, es pararà immediatament, i un cop desconnectada la

màquina.

màquina, es revisarà el disc; davant del dubte és substituirà.

Col·locarem la màquina en un lloc estable i segur.

Es prohibeix fer reparacions a la màquina en funcionament.

Utilitzarem la màquina de soldar seguint les instruccions de la mateixa, evitant que les parts de la màquina que
estan calentes no estiguin mai en el radi d’acció del treballador.

2.2.10 MÀQUINA DE SOLDADURA PER TERMOFUSIÓ

Quan deixem d’utilitzar la placa calenta, sempre cal deixar-la al suport adequat per evitar cremades.

S’utilitza en els procediments en els quals es necessita la unió de peces mitjançant el calor que fa la flama

Aquesta màquina només es pot utilitzar per personal format i autoritzat per aquesta feina.

procedent d’un gas o gas combustible. Pot utilitzar-se un metall.

Evitar que la màquina estigui exposada a condicions desfavorables.

Probabilit
at
B

M

A

Severitat
B

M

A

2.2.11 BOMBES D’ESGOTAMENT D’AIGUA

Valoració del risc
T

T

r

b

M

In

p

t

La principal funció es l’absorció i extracció dels diferents fluids.

X

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

X

X

X

X

X

X

5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats)

X

X

X

1.-Caigudes de persones a diferent nivell

X

8. Cops amb elements mòbils de màquines.

X

X

X

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

X

9. Cops amb objectes o eines.

X

11. Atrapament per o entre objectes.

X

13. Sobreesforços

X

materials)

X

X

Probabilit

1.-Caigudes de persones a diferent nivell
4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines,

X

Im

Riscos identificats

B

3. Caiguda d'objectes per desplomo i

X
X

esfondrament.

X

X

A

T

T

r

b

M

X
X
X

X

X

X

X

X

X

6. Trepitjades sobre objectes.

20. Explosions.

X

X

X

7. Cops contra objectes immòbils.

X

21. Incendis.

X

X

X

8. Cops amb elements mòbils

X

9. Cops amb objectes o eines.

X

10. Projecció de fragments o partícules.

X

11. Atrapament per o entre objectes.

X

p

t

X

X

X

In

X

X

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

Im
X

5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats)

materials)

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

M

X

X

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

B

X

X

L’avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’execució d’aquesta produiran les

A

Valoració del risc

X

X
X

M

Severitat

X

4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines,

X

15. Contactes tèrmics.
18. Contactes substàncies càustiques i/o corrosives.

at

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
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Riscos identificats
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1. MEMÒRIA

Riscos identificats

Probabilit
at
B

13. Sobreesforços
14. Exposició a temperatures ambientals extremes.

M

X

28. Malalties causades per agents físics

A

T

T

r

b

M

In

p

t
7. Cops contra objectes immòbils.

X

X

X

X

X
X

Probabilit
at
B

X

X

X

Im

X
X

X

Riscos identificats

X

X

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.

M

Valoració del risc

X

X
X

etc).

B

X

16. Contactes elèctrics.
22. Accidents causats per éssers vius (rates,

A

Severitat

X

M

A

X

Severitat
B

M

A

X

8. Cops amb elements mòbils

X

9. Cops amb objectes o eines.

X

10. Projecció de fragments o partícules.

X

13. Sobreesforços

X

16. Contactes elèctrics.

X

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

X

Valoració del risc
Tr

T
b

M

Im

In

p

t

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)
Mesures de seguretat
Mesures de seguretat
Els vibradors estaran alimentats per una tensió de seguretat de 24V. Per mitja d’un convertidor existent per al
Manipular la bomba mitjançant més de dues persones sempre, tant sigui la gran o la petita.

funcionament del vibrador.

Utilitzar una grua per transportar-la al lloc de treball.

Tindran doble aïllament.

Comprovar si els elements de seguretat o aïllaments de la màquina són correctes.

El cable elèctric que alimenta al vibrador serà totalment estanc i protegit en les zones de pas.
El trasllat en l’obra no es realitzarà tirant el compressor del cable.

2.2.12 VIBRADOR ELÈCTRIC
Màquina utilitzada per moure el formigó de forma que quedi una massa homogènia , es a dir, que el àrid no quedi

2.2.13 COMPACTADORS/GRANOTA/RULL

per un costat de la massa y la massa per una altra evitant coqueres o bosses d’aire
Riscos identificats

Probabilit
at
B

6. Trepitjades sobre objectes.

M
X

A

Severitat
B
X

M

A

Màquina utilitzada per compactar el terreny abans d’estendre l’aglomerat o el ciment.

Valoració del risc
Tr

T
b

M

Im

In

p

t

X
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El vibrat s’efectuarà en una zona estable.
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Riscos identificats

Probabilit
at
B

M

6. Trepitjades sobre objectes.

X

Atrapmanet

X

7. Cops contra objectes immòbils.

A

Severitat
B

M

A

9. Cops amb objectes o eines.

X

10. Projecció de fragments o partícules.

X

13. Sobreesforços

X

16. Contactes elèctrics.

X

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

X

T
b

M

Riscos identificats

Im

In

p

t

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

M

A

Severitat
B

M

A

Valoració del risc
T

T

r

b

11. Atrapament per o entre objectes.

X

X

X

13. Sobreesforços

X

X

X

X

X

M

X

extremes.

X
X

at

9. Cops amb objectes o eines.

14. Exposició a temperatures ambientals

X

X

Probabilit

B

X

X
X

Tr

X

X

8. Cops amb elements mòbils

Valoració del risc

X

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

X

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.

X

In

p

t

X

X

16. Contactes elèctrics.

Im

X
X
X

X
X

X

X

X
L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les
corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

Mesures de seguretat

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)
Durant la manipulació d’aquest equip s’utilitzarà calçat de seguretat amb puntera reforçada.
S’evitarà utilitzar aquest equip quan hi hagi personal pròxim a la zona a compactar.
No s’utilitzarà aquest equip a zones a on el terreny sigui molt compacte per evitar així salts perillosos.

Mesures de seguretat

Es prohibeix l'ús de màquines -eines al personal no autoritzat per a evitar accidents per imperícia
No es poden fer reparacions a la maquinaria quan aquesta esta en marxa.

No es poden fer reparacions a la maquinaria quan aquesta esta en marxa.
No es por permetre l’accés a la maquina a persones alienes.

2.2.14 ESTENEDORA D’AGLOMERATS

Abans de l’inici del treball comprovar que la maquina funciona correctament, en cas contrari es col·locarà un cartell
Màquina que s’utilitza per estendre l’asfalt a les calçades.

de “maquina avariada” i s’avisarà al mecànic.
Les operacions de manteniment les portarà a terme per una persona especialitzada.

Riscos identificats

Probabilit
at
B

M

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

X

6. Trepitjades sobre objectes.

X

8. Cops amb elements mòbils

X

A

Severitat
B

M

A

Valoració del risc
T

T

r

b

X
X

M

Im

In

p

t

2.2.15 SERRA DE TREPAR PER FUSTA

Màquina esta composta per una taula amb dos rodes per facilitar el desplaçament, la taula porta una obertura per

X

on surt el disc que ha de tallar la fusta, portant un motor fixat a la estructura de la taula que fa girar el disc.

X
X

X
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No guardar draps ni combustible sobre la maquinaria.
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1. MEMÒRIA

Riscos identificats

Probabilit
at

B

6. Trepitjades sobre objectes.
7. Cops contra objectes immòbils.

Severitat

L’abastament de peces s’ha de realitzar amb les dues mans sense perdre de vista la peça que s’està tallant.

Valoració del risc

Realitzar manteniment preventiu periòdic de la màquina.
M

A

X
X

B

M

A

T

T

r

b

X

M

Im

In

p

t

Equips protecció individual
-Ulleres de seguretat

X

X

-Guants de protecció mecànica

X

8. Cops amb elements mòbils

X

X

X

9. Cops/ Talls amb objectes o eines.

X

X

10. Projecció de fragments o partícules.

X

X

11. Atrapament per o entre objectes.

X

X

X

13. Sobreesforços

X

X

X

16. Contactes elèctrics.

X

2.2.16 EINES EN GENERAL.
X
Es consideren totes les eines que necessiten la manipulació de l’operari, s’engloben en aquest grup la serra, pics,

X

pales, nivell, etc...

Riscos identificats
X

Probabilit
at
B

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

La maquina ha de estar perfectament anivellada i fixada.
La maquina s’ha de col·locar en el lloc més adequat per al treball.

A

T

T

r

b

M

X

X

X

X

X

X

7. Cops contra objectes immòbils.

El disc serà l’apropiat en quant al material que s’ha de tallar com el diàmetre que esta preparada la maquina.

M

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

6. Trepitjades sobre objectes.

Mesures de seguretat

B

X

materials)

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

A

Valoració del risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell
4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines,

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

M

Severitat

X
X

X

Im

In

p

t

X

X

X

X

X

9. Cops, talls amb objectes o eines.

X

X

X

10. Projecció de fragments o partícules.

X

X

X

11. Atrapament per o entre objectes.

X

X

X

16. Contactes elèctrics.

X

X

X

20. Explosions.

X

X

X

21. Incendis.

X

X

X

28. Malalties causades per agents físics

X

X

X

S’ha d’utilitzar per persones qualificades.
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X

X
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1. MEMÒRIA

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

l'enrampada dels operaris o dels objectes.

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

Les màquines -eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions. Les

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

màquines -eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament, tindran les seves carcasses
de protecció de motors elèctrics, etc., connectades a la xarxa de terres en combinació amb els disjuntors
diferencials del quadre elèctric general de l'obra. Les màquines -eina a utilitzar en llocs en els que existeixen

Mesures de seguretat

productes inflamables o explosius (dissolvents, explosius, combustible i similars), estaran protegides mitjançant
Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions en la maquinària accionada per transmissions per corretges en

carcasses antideflagrants. En ambients humits l'alimentació per a les màquines -eina no protegides amb doble

marxa. Les reparacions, ajustaments, etc., es realitzaran a motor parat, per evitar accidents.

aïllament, es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V.

El muntatge i ajustament de transmissions per corretges es realitzarà mitjançant "muntacorretges" (o dispositius
2.2.17 ESMOLADORA

similars), mai amb tornavís, les mans, etc., per evitar el risc d'enxampada.
Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaran protegides mitjançant un bastidor

Màquina portàtil que realitza talls continus

suport d'un tancament a base de malla metàl·lica, que permetent la observació del bon funcionament de la
transmissió, impedeixi l'enxampada de persones o objectes.

Riscos identificats

retirats per la mateixa persona.
En prevenció dels riscos per inhalació de la pols ambiental, les màquines eines amb producció de pols s'utilitzaran

Probabilit
at
B

en via humida, per a eliminar la formació d'atmosferes nocives. Sempre que sigui possible, les màquines -eina amb

M

A

Severitat
B

M

A

Valoració del risc
T

T

r

b

M

producció de pols s'utilitzaran a sotavent, per evitar el risc per treballar a l'interior d'atmosferes nocives.

1.-Caigudes de persones a diferent nivell

X

Les eines accionades mitjançant compressor estaran dotades de camises insonoritzades, per a disminuir el nivell

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

X

X

X

X

X

X

acústic.

4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines,

Es prohibeix la utilització d'eines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs tancats o amb ventilació

materials)

insuficient, per a preveure el risc per treballar a l'interior d'atmosferes tòxiques.
Es prohibeix l'ús de màquines -eines al personal no autoritzat per a evitar accidents per imperícia.
Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall (o forat), abandonades en el terra, per evitar accidents.

6. Trepitjades sobre objectes.

X

7. Cops contra objectes immòbils.

X

8. Cops, tall amb elements mòbils de la

Les connexions elèctriques de totes les màquines -eina estaran sempre protegides amb la seva corresponent

X

9. Cops amb objectes o eines.
10. Projecció de fragments o partícules.

Proteccions col·lectives
Les màquines - eines elèctriques estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament.

X

13. Sobreesforços

X

16. Contactes elèctrics.

riscos d'enrampada, o de contacte amb l'energia elèctrica.

17. Inhalació o ingestió de subst. Nocives

Les transmissions motrius per corretges estaran sempre protegides mitjançant bastidor que suporti una malla

(fibrociment)

metàl·lica, disposada de tal forma que permeti l'observació de la correcta transmissió motriu, i que impedeixi

X

X

X
X

11. Atrapament per o entre objectes.
15. Contactes tèrmics.

Els motors elèctrics de les màquines -eina estaran protegits per la carcassa pròpia de cada aparell, per evitar els

X

X

X

X

In

p

t

X

X

X

moladora

carcassa anticontactes elèctrics.

X

Im

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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La instal·lació de rètols amb llegendes de "màquina avariada", "màquina fora de servei", etc., seran col·locats i
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1. MEMÒRIA

Riscos identificats

Probabilit
at
B

21. Incendis.
27. Malalties causades per agents químics
(fibrociment)
28. Malalties causades per agents físics

M

X

A

Severitat
B

M

A

T

T

r

b

X
X
X

2.2.18 FORMIGONERA ELÈCTRICA

Valoració del risc
M

Im

In

p

t

Màquina utilitzada per pastar el ciment de forma mecànica.

X
X

X

Riscos identificats

Probabilit
at

X
B

X
Atrapmanet

M

7. Cops contra objectes immòbils.

corresponents modificacions i annexes (en compliment de l’establert per la legislació en matèria de seguretat i

8. Cops amb elements mòbils

X

salut en el treball, i en concret per que determina el RD 1627/97de 24 d’octubre, art. 7)

9. Cops amb objectes o eines.

X

10. Projecció de fragments o partícules.

X

13. Sobreesforços

X

16. Contactes elèctrics.

X

El personal encarregat de la manipulació de la màquina radial serà expert en el comandament de la mateixa.

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

B

M

X

L’ avaluació correspon a l’inici de l’obra, la presencia de nous riscos durant l’ execució d’ aquesta produiran les

Mesures de seguretat

A

Severitat

X

A

Valoració del risc
Tr

T
b

M

X
X

In

p

t

X
X

X

X

X

X

Im

X
X

X

X

X
X

X

X
X

No es realitzaran talls en zones poc accessibles ni en posició inclinada per evitar que el disc pot fracturar-se i
produir lesions.

Mesures de seguretat

Es mullarà la zona on es vulgui fer regates per a disminuir la formació de pols.

Durant la manipulació d’aquest equip s’utilitzarà calçat de seguretat amb puntera reforçada.

Es prohibeix deixar en el terra o deixar abandonada i connectada a la xarxa elèctrica la màquina radial, és una

Pel transport de la màquina, sempre es farà quan estigui parada i desconnectada.

posició insegura.

Les connexions elèctriques seran adequades i tindran el seu corresponent endoll.

No es dipositarà la màquina radial en moviment directament en el terra, és una posició insegura.

Per manipular els sacs de ciment o porland, s’utilitzarà en tot moment guants de seguretat. Es realitzarà de forma

Les màquines d’amolar estaran protegides mitjançant doble aïllament elèctric.

ergonòmica.

Es revisaran diàriament els discs de tall, assegurant-se de que es canvien immediatament els deteriorats.

S’intentarà col·locar la màquina en un terreny el més pla i estable.

Les màquines radials seran reparades per personal especialitzat.

Es prohibeix l'ús de màquines -eines al personal no autoritzat per a evitar accidents per imperícia

Es comprovarà diàriament el bon funcionament de la connexió a terra de les màquines radials mitjançant el cable

No es poden fer reparacions a la maquinaria quan aquesta esta en marxa.

elèctric d'alimentació, retirant del servei aquelles màquines que la tinguin anul·lada.
El subministrament elèctric a la màquina radial o de regates s'efectuarà mitjançant mànega antihumitat a partir del

2.2.19 COMPACTADORA/GRANOTA/RULL

quadre general (o de distribució), dotada amb clavilles mascle-femella estanques.
Màquina utilitzada per compactar el terreny abans d’estendre l’aglomerat o el ciment.
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No es colpejarà amb el disc al mateix temps que es talla; el disc pot trencar-se i produir lesions.
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1. MEMÒRIA

Riscos identificats

Probabilit
at

Severitat

2.3

Valoració del risc

RISCOS DEGUTS A EQUIPS I MITJANS AUXILIARS

2.3.1
B

6. Trepitjades sobre objectes.

X

Atrapmanet
7. Cops contra objectes immòbils.
8. Cops amb elements mòbils
9. Cops amb objectes o eines.

M

A B

M

X

13. Sobreesforços

X

16. Contactes elèctrics.

X

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives.

X

b

M

X

X

10. Projecció de fragments o partícules.

T

Im

In

p

t

Mitjà auxiliar utilitzat per pujar i baixar a diferent nivell amb o sense material.

X

X

X

Tr

X

X
X

A

Escales de mà.

Riscos identificats

X

at
B

X
X

X

X

Probabilit

X

X

X
X

X

X

M

A

T

T

r

b

M

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

X

X

X

X

X

X

6. Trepitjades sobre objectes.

X

7. Cops contra objectes immòbils.

X

X

9. Cops amb objectes o eines.

X

13. Sobreesforços

X

24. Accidents trànsit.

X

B

X

materials)

X

A

Valoració del risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell
4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines,

X

M

Severitat

X

X

In

p

t

X

X

X

X

X

X

Im

X
X

X

X

X

Mesures de seguretat
Mesures de seguretat

En el seu extrem inferior portaran sabates contra lliscades, i es realitzarà sobre superfícies planes i topalls a la base.

Durant la manipulació d’aquest equip s’utilitzarà calçat de seguretat amb puntera reforçada.

Sobrepassaran en 1 m l’alçada a salvar, estant ancorades en el seu extrem superior a l’estructura a la que donin
S’evitarà utilitzar aquest equip quan hi hagi personal pròxim a la zona a compactar.

accés.
S’instal·laran de tal forma que el seu suport inferior estigui situat a una distància de la projecció vertical superior,

No s’utilitzarà aquest equip a zones a on el terreny sigui molt compacte per evitar així salts perillosos.

d’1/4 part de la longitud del tram d’escala entre recolzaments (angle aproximat de 75 graus amb l'horitzontal)
Es col·locarà apartada d’elements mòbils que la puguin fer caure.

Es prohibeix l'ús de màquines -eines al personal no autoritzat per a evitar accidents per imperícia

L'ascens, descens i els treballs des d'escales s'han d'efectuar de cara a aquestes.
No es poden fer reparacions a la maquinaria quan aquesta esta en marxa.

Els treballs a més de 3,5 metres d'altura, des del punt d'operació al sòl, que requereixin moviments o esforços
perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza sistema anticaigudes o s'adopten unes
altres mesures de protecció alternatives.
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No es podran utilitzar per salvar alçades de més de 5 m.
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1. MEMÒRIA

Es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan pel pes o dimensions de les

prohibeixi l'ús, així com enviar-la a reparar o substituir-la.

càrregues comprometen la seguretat del treballador.

Emmagatzemar correctament, lliure de condicions climatològiques adverses, mai sobre el sòl, sinó penjada i

Les escales de mà no s'han d'utilitzar per dues o més persones simultàniament.

recolzada sobre els travessers.

Les escales de mà es revisaran periòdicament.

Es prohibeix transportar pesos a mà (o a l'espatlla), iguals o superiors a 25 Kg. circulant sobre les escales de mà.

Es prohibeix la utilització d'escales de fusta pintades, per la dificultat que això suposa per detectar possibles

Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà sobre llocs o objectes poc ferms que puguin minvar l'estabilitat

defectes.

d'aquest mitjà auxiliar.

La primera cosa que s'ha de considerar, abans d'utilitzar una escala de mà, és el tipus de treball a realitzar.

L'accés d'operaris, mitjançant les escales de mà, es realitzarà d'un a un. Es prohibeix la utilització al uníson de

Per a treballs que precisen esforços i l'ús de les dues mans, treballs a la intempèrie en condicions climàtiques

l'escala a dos o més operaris.

desfavorables, amb visibilitat reduïda o altres perills, cal substituir les escales per altres mitjans com ara bastides,
plataformes mòbils, plataformes motoritzades, etc. Quan s'hagi d'accedir freqüentment a un lloc determinat, és
millor utilitzar una escala o una escala fixa.
No han d'utilitzar-se les escales de mà com a passarel·les, ni tampoc per al transport de materials.

Escales de fusta

En els treballs elèctrics o en la proximitat d'instal·lacions elèctriques, han d'utilitzar-se escales aïllants, amb
l'aïllament elèctric adequat.

Les escales de fusta tindran els muntants d'una sola peça, sense defectes ni nusos que puguin minvar la seva

En els treballs amb escales extensibles, cal assegurar-se que les abraçadores subjecten fermament.

seguretat.

Abans d'ubicar una escala de mà, ha d'inspeccionar-se el lloc de suport per evitar contactes amb cables elèctrics,

Els esglaons (travessers) de fusta estaran encaixats.

canonades, etc.

Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos transparents, per a que no amaguin

Per ubicar una escala en un sòl inclinat han d'utilitzar-se sabates que s'ajusten, de manera que els travessers queden

els possibles defectes.

en posició horitzontal.

Les escales de fusta es guardaran a cobert; a ser possible s'utilitzaran preferentment per a usos interns de l'obra.

El suport al sòl de l'escala sempre ha de fer-se a través dels travessers i mai a l'escaló inferior
Abans d'accedir a l'escala, cal assegurar-se que, tant la sola de les sabates, com els escalons, estan nets, en especial

Escales metàl·liques

Si la utilització de l'escala ha de fer-se prop de vies de circulació de vianants o vehicles, cal protegir-la de cops.

Els muntants seran d'una sola peça i no tindran deformacions o abonyegadures que puguin minvar la seva seguretat.

Durant la utilització de les escales s'ha de mantenir sempre el cos dins dels travesser de l'escala.

Les escales metàl·liques es pintaran amb pintures antioxidants que les protegeixin de les agressions de la

L'escala només l'ha d'utilitzar un treballador.

intempèrie.

L'ascens, treball i descens per un escala de mà ha de fer-se amb les mans lliures, de cara a l'escala, agafant-se als

Les escales metàl·liques no estaran suplementades amb unions soldades.

escalons o travessers.

La connexió d'escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació dels dispositius industrials fabricats per a

No s'ha de pujar mai per damunt del tercer escaló comptat des de dalt.

tal fi.

Les ferramentes o materials que s'utilitzen durant el treball en una escala manual mai es deixaran sobre els escalons,
sinó que s'ubicaran en una bossa subjecta a l'escala, penjada al muscle o subjecta a la cintura del treballador.

2.3.2

Parpalina aïllant

Mai s'ha de moure una escala manual mentre està el treballador sobre aquesta.
Després de la utilització de l'escala, s'ha de:

Eina que s’utilitza per fer una petita excavació a les rases

Netejar les substàncies que pogueren haver caigut sobre aquesta.
Revisar i, si es troba algun defecte que pugui afectar a la seguretat de l'escala, senyalitzar-la amb un rètol que
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de greix, oli o qualsevol altra substància lliscant.
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Riscos identificats

Probabilit
at
B

4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines,

A

B

X

materials)
6. Trepitjades sobre objectes.

M

Severitat

X

M

A

Valoració del risc
T

T

r

b

X

X

X

9. Cops amb objectes o eines.

X

X

13. Sobreesforços

X

16. Contactes elèctrics.

X

M

Im

In

p

t

Riscos identificats

11. Atrapament per o entre objectes.
12. Atrapament per bolcada de màquines o
vehicles.

X
X

M

M

A

Valoració del risc
T

T

r

b

X
X

M

X

In

p

t

X

X

X
X

X

Im
X

X

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.
24. Accidents trànsit.

B

X
X

X

A

Severitat

X

13. Sobreesforços

X
X

at
B

X

X

Probabilit

X
X

Mesures de seguretat

Mesures de seguretat
Abans d’iniciar l’obra es passarà el radiodetector per comprovar els serveis de l’àrea de treball.
La parpalina anirà proveïda de una funda aïllant dialèctica que eviti el risc de electrocució en el cas de picar un

S’utilitzaran únicament elements de resistència adequada.

cable.

No s’utilitzaran els elements de manutenció fent-los formar angles aguts o sobre arestes vives. En aquest sentit

A falta de aquesta protecció o si esta deteriorada l’operari anirà proveït de guants aïllants en les tasques amb la

convé:

parpalina.

Protegir les arestes amb draps, sacs o millor amb esquadres de protecció.
Equipar amb guardacaps les anelles terminals dels cables.

2.3.3

No utilitzar cables ni cadenes enredades o amb nusos.

Cables, cadenes, eslingues i aparells d’elevació.

A la càrrega a elevar s’escolliran els punts de fixació que no permetin el esllavissament de les eslingues, tenint cura
que aquests punts es trobin convenientment disposats en relació al centre de gravetat de la càrrega.

Material que s’utilitza per fixar les carregues a transportar.

La càrrega romandrà en equilibri estable utilitzant, si es precís, un pòrtic per tal d’equilibrar les forces de les
Probabilit
at
B
3. Caiguda d'objectes per desplomi o
esfondrament.

A

B

M

X

A

eslingues.

Valoració del risc
T

T

r

b

X

M

Im

In

p

t

No es desplaçarà una eslinga situant-se sota la càrrega.
No s’elevaran les càrregues de manera brusca.

X

2.4

HIGIENE

Els riscos professionals que pot tenir des de l’àmbit higiènic un treballador de les nostres brigades és la

4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines,

X

materials)
7. Cops contra objectes immòbils.

X

8. Cops amb elements mòbils de màquines.

X

9. Cops amb objectes o eines.

M

Severitat

X
X
X

contaminació mitjançant els elements químics que utilitzen. Aquesta contaminació normalment es donarà
normalment per via dèrmica, parenteral o digestiva. Per aquest motiu cal conèixer els elements amb els que

X
X

X

X

treballem i les mesures correctores obligatòries a tenir en compte per evitar així futures malalties professionals.

X
X
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Riscos identificats

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

2.4.1

Ciment

per un treball forçat, amb postures incorrectes i amb un component d’elevació i transport dels materials.

És un material imprescindible en el treball que realitzem, potser no es valora suficientment els riscos que

Aquests són els riscos més elevats que té el treballador, les conseqüències sempre són patologies acumulatives

comporten la seva manipulació, però aquest element provoca importants lesions a la pell i a les vies respiratòries

que provoquen lesions a les extremitats superiors i al raquis. Són dolences que afecten a la trajectòria personal i

que a vegades poden ser invalidats.

professional de l’operari.

Els components del ciment, en el seu procés d’enduriment, reacciona químicament provocant una fort agressivitat

Per evitar el màxim possible aquestes situacions cal sensibilitzar al treballador d’aquestes dolences i a la vegada cal

al nostre cos, provocant irritacions, cremades, úlceres i èczemes amb processos al·lèrgics importants. És evident

conscienciar-lo de:

que cal protegir-se davant dels riscos que genera el ciment, adoptant mesures que minimitzin l’emissió de pols com



utilització dels equips de protecció adequats: guants, ulleres, màscara amb filtre mecànic, botes impermeables i el

grua.

casc.
2.4.2

Tots aquells materials que no pugui manipular el treballador, ell sòl o entre companys; cal fer-ho amb el camió

Alcohol Isopropanol



Manipular les càrregues pesades i/o de difícil manipulació entre dues persones o més.



Reduir els pesos de les càrregues manipulades en possible combinació amb la reducció de la freqüència.



Cal mantenir una higiene postural (exercicis, postures correctes, hàbits saludables, no excés de pes) a la nostra

Aquest alcohol s’utilitza per netejar les canonades de polietilè en el moment d’efectuar la soldadura. Aquest alcohol

vida personal i professional el més acurada possible per evitar dolences al treball (hèrnies discals, lumbàlgies,

està en una ampolla de plàstic d’un litre amb una etiqueta informativa sobre les advertències que cal tenir en

etc.)

compte.
Els riscos derivats d’aquest producte són la irritació als ulls i a la pell. Per aquest motiu cal utilitzar els guants de

3

làtex en el moment d’utilitzar aquest alcohol i evitar el contacte ocular i les esquitxades quan tirem el producte en

Les obres objecte del present document, estan regulades al llarg de la seva execució pels textos que a continuació

el paper amb que netejarem la canonada.

es citen, essent d'obligat compliment per a les parts implicades.

2.4.3

3.1.1

Benzines i gasoils

PLEC DE CONDICIONS

Disposicions bàsiques

Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (BOE 29-12-1978).

Degut a la maquinaria que utilitzem a la nostra feina el treballador transporta i verteix benzina, per aquest motiu
cal tenir en compte les operacions de carrega i transport que realitza l’operari d’aquests líquids inflamables.

Reforma de la Constitució de 27 d’agost de 1992

El risc més important és el d’explosió o inflamació, l’acció agressiva que pot realitzar aquest producte a les mucoses,
les afeccions broncopulmonars o la reacció dèrmica si està en contacte amb la pell. Per aquest motiu cal posar-se
els guants i treballar amb aquests productes sense exposar-los a temperatures elevades.

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la
2.4.4

Seguridad Social (BOE 29-6-1994). [Vigents els artícles 115 i 116]

Greix

Aquest producte que utilitzem amb les canonades de fosa és un greix que trobarem en un recipient de plàstic.

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto

Els riscos més importants son la irritació ocular i la possible dermatitis en cas de contacte amb la pell. És necessari

de los Trabajadores ( BOE 29-3-1995). [Modificat entre altres pel reial decret-ley 5/2001 de 2 marzo. capítulo i y

que el treballador faci la manipulació del greix amb guants de làtex i en cas de tocar-se els ulls amb aquestes mans

disposiciones derogatoria y finales, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento

cal rentar-se obligatòriament les mans.

del empleo y la mejora de su calidad]
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre (BOE nº 269, 10-11-1995); modificada

2.5

ERGONOMIA

por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

El treball que realitza els nostres operaris a les brigades té un component molt alt de càrrega física caracteritzat
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Ley 14/1986 General de Sanidad, de 25 de abril (BOE 29-4-1986).
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1. MEMÒRIA

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

del R.D.Ley 1/1986. Modificat l’annex II per: ordre de 29 de abril de 1999 pel que es modifica l’ordre de 6 de maig

Prevención (BOE nº 27, 31-1-97); modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril.

de 1988 de requisits i dades de les comunicacions d’obertura previa o reanudació d’activitats.
Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de AT y EP en el

RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de enero, que se aprueba el Reglamento

desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales.

de los Servicios de Prevención.

Orden de 27 de junio de 1997 que desarrolla el R.D. 39/1997 en relación con las condiciones de acreditación de
las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas

RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997.

o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las
empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas
3.1.2

Disposicions relatives a la Construcció

en materia de prevención de riesgos laborales.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Real Decreto 949/1997, de 5 de septiembre, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la

(BOE 16 y 17-3-71; rect. 6-4-71). Título II: "Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos

ocupación de prevencionista de riesgos laborales.

y medidas de protección". Derogats alguns capítols per la llei 31/1995, i els rd 485/1997, rd 486/1997, rd 664/1997,

Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE nº 274, 15-

rd 665/1997, rd 773/1997, rd 614/2001 i rd 1215/1997.

11-97).

Convenio Colectivo General de la Construcción.

Resolución de 18 de febrero de 1998 sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE

Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de Lleida. Capítulo IV Seguridad e Higiene en el

nº 51, 28-2-98).

trabajo.

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de

Ordenanzas Metropolitanas en la Construcción: Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. BOE

Arquitectura.

núm. 27, de 31 de enero de 2004.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. BOE

Salud en las Obras de Construcción (BOE nº 256, 25-10-97).

núm. 298 de 13 de diciembre.

Llei 32/2006, regulació de la subcontractació en el sector la Construcció.

Resolució d’11 d’abril de 2006, la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sobre el Llibre de Visites de la Inspecció

RD 1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2006

de Treball i Seguretat Social.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de

3.1.4

construcción y demolición.

Ordre de 26 de juliol de 1957 que estableix la Relació de Treballs prohibits a menors (BOE 26-8-57; rect. 5-9-57).

DECRET 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya

RD 289/2009, de 3 de marzo, modifica RD 39/1997 en mejora de seguridad y salud de trabajadoras embarazadas,

Menors. Treballs prohibits

hayan dado a luz o en lactancia
3.1.3

Organització de la prevenció

Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen los nuevos modelos para notificación de accidentes

3.1.5

de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE 29-12-87; rect. 7-3-88).

Llei 14/1994, de 1 de juny, que regula les empreses de Treball Temporal –art. 8.b-(BOE 2-6-94).

complementat per ordre tas/2926/2002, de 19 de novembre de 2002, per la que s’estableixen nous models per a

RD 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores

la notificació dels accidents de treball

en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

Empreses de Treball Temporal

Orden de 6 de mayo de 1988 (modifica Orden 6-10-86) sobre requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los Centros de trabajo, dictada en desarrollo
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RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica RD 1627/1997
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3.1.6

Senyalització de seguretat

mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de carregues que comporten riscos, en particular

Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre Disposicions mínimes en matèria de Senyalització de seguretat i salut

dorsolumbars, per als treballadors.

en el treball (BOE 23-4-97).
Norma de carreteres 8.3.I.C Senyalització d’Obres. Normes per a la Senyalització, Balisament, Defensa, Neteja i
Acabament d’Obres (OM 31-08-87)

3.1.11 Malalties Professionals
Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que aprueba el Cuadro de Enfermedades Profesionales (BOE 25-8-78);

3.1.7

Màquines i equips de treball

modificado por R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre. Modificat per el reial decret 2821/1981

Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria – art. 8 a 19 Seguretat de maquines-(BOE 23-7-92).
Reial Decret 1215/97, de 18 de juny, per el qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat salut per la

3.1.12 Protecció front a determinats agents i substàncies

utilització per part dels treballadors dels Equips de Treball.

Real Decreto 665/1997, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo, modificado por el Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se

3.1.8

Aparells elevadors

amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos

Ordre de 30 de juny de 1966, que aprova el Reglament d’Aparells Elevadors.

Correció d’errors de 19 d’octubre del Real Decret 379/2001, de 6 d’abril, epl que s’aprova el Reglamet

Reglament d´aparells d´ elevació i manutenció dels mateixos (RD 2291/1985 de 8.11, BOE 11.12.85).

d’Emmagatzematge de Productes químics i les instruccions complementaries MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-

Reial Decret 474/1988, de 30 de març, per el que es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva 84/528/CEE

3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 i MIE-APQ-7

sobre aparells elevadors i d’us mecànic.

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos

Odre d’11 d’octubre de 1988 que modifica l’Ordre de 23 de setembre de 1987, que aproba la IT complementària

a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

MIE-AEM 1 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció, referent a Normes de Seguretat per Contrucció i

Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s’estableix els criteris higiènicos-sanitaris per la prevenció i control

instal·lacions d’Ascensors Electromecànics.

de la legionelosis.

Ordre de 26 de maig de 1989, per el que s’aprova la Instrucció Tècnica Complementaria MIE-AEM-3 del Reglament
d’Aparells d’Elevació i Manutenció, referent a Carretes automotrius de manutenció.

3.1.13 Clasificació, Envasat i Etiquetat de substàncies perilloses
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento sobre Notificación de sustancias nuevas y

Equips de Protecció Individual (EPI’s)

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE 5-6-95). Modificado [que no derogado] por el

Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, del Ministeri de Relacions amb les Cortes i de la Secretaria del

real decreto 507/2001, de 11 de mayo

Govern (BOE 311, 28-12-1992) es regulen les condicions per la comercialització i lliure circulació intracomunitaria

Orden de 13 de septiembre de 1995, que modifica los Anexos técnicos del R.D. 363/1995. [Modificada por la

dels equips de protecció individual.

orden de 21 de febrero de 1997]

Correció d’errates del Real Decret 1407/1992, de 20 de desembre, pel que es regulen les condicions per la

REAL DECRETO 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio,

comercialització i lliure circulació intracomunitaria dels equips de protecció individual.

por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan

Ordre de 16 de maig de 1994 pel que es modifica el període transitori establert del RD 1407/1992 (BOE 1-6-94).

sustancias peligrosas.

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per

Real Decreto 1802/2008 sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de

els treballadors d’Equips de Protecció Individual (BOE 12-6-1997).

sustancias peligrosas

3.1.10 Manipulació Manual de càrregues
Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 97, 23-4-97), disposicions
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3.1.9
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3.1.14 Soroll i vibracions

empreses col·laboradores, treballadors autònoms i visites dels tècnics de direcció d’obra o de la propietat; visites

Reial Decret 286/2006, de 10 de març sobre protecció dels treballadors davant els riscos derivats de la exposició

de les inspeccions d’organismes oficials o de convidats per diverses causes.

al Soroll durant la feina

Com a norma general, s’han escollit equips de protecció individual còmodes i operatius, amb la finalitat d’evitar les

Real Decret 1311/2005, de 4 de desembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant

condicions negatives al seu ús. Amb això es justifica que el pressupost contempli qualitats que en cap moment

els riscos derivats o que poguin dereivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques.

han de ser rebaixades, doncs, aniria en contra d’aquest objectiu general. Per això, s’especifica que tots els equips
de protecció individual utilitzables en aquesta obra, compliran amb el marcat de qualitat i homologació europea

3.1.15 Aparells a pressió

CE, i amb els requisits establerts en el Real Decret 773/1997 sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut

Real Decreto 1495/91, de 11 de noviembre, por el que se dictan Disposiciones de aplicación sobre recipientes a

relatives a la utilització pels treballadors d’Equips de Protecció Individual.

presión simples.

Tots els elements de protecció col·lectiva i totes les peces de protecció personal tindran fixat un període de vida

Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, que modifica el R.D. 1495/1991.

útil, i quan arribin a la data de caducitat s’eliminaran.

RD 366/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la IT complementaria MIE AP-18 del Reglamento de aparatos a

Quan per les circumstancies de la feina es produeixi un deterioració més ràpida d’una determinada peça o equip,

presión, referente a instalaciones de carga e inspección de botellas de equipos respiracion autònomos para

aquest es canviarà immediatament. Igualment quan es produeixi l’ús límit d’una peça o equip (per accident), es

actividades subacuàticas y trabajos en superficie

canviarà per un altre de immediat.

REIAL DECRET 769/1999, de 7 de maig, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament

Totes les reposicions de material col·lectiu i personal que es tinguin de realitzar en el decurs dels treballs,

Europeu i del Consell, 97/23/CE, relativa als equips de pressió,i es modifica el Reial decret 1244/1979, de 4 d’abril,

per qualsevol causa aniran a càrrec del contractista.

que va aprovar el Reglament d’aparells de pressió.

Igualment les activitats compliran amb el contingut del RD 485/97 i que desenvolupa els preceptes específics

RD 2060/2008, de 12 de diciembre que aprueba el Regl. Equipos a Presión (REP)

sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre de 1995.

3.1.16 Transport per carretera
Reial Decret 2115/1998, de 2 d’octubre, sobre transport de mercaderies per carretera (BOE 16 d’octubre de 1998

3.3

CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES

i correcció d’errades de 26 de març de 1999).

Dins d’apartat corresponent de cada protecció col·lectiva, s’especifiquen les condicions tècniques d’instal·lació i
ús, definició tècnica de la unitat, i les normes d’obligat compliment.

3.1.17 Llocs de Treball

Tindran com a mínim 90 cm. d'alçària essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la

RD 486/1997, de 14 de abril, sobre seguridad en los lugares de Trabajo

seva verticalitat.
-Tanca amb malla electrosoldada
Tindran una alçada mínima de 2.00m per una amplada mínima de 2.50, i seran metàl·liques encoratjades en uns

3.2

daus de formigó que permeten el desplaçament.

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

La protecció de les actuacions ha estat dissenyada en el present document, i es respectarà fidedignament.

-Topalls de desplaçament de vehicles

Les proteccions col·lectives de la obra seran instal·lades prèviament abans d’iniciar qualsevol treball que requereixi

Es podran realitzar amb un parell de taulons travats, fixats al terreny mitjançant rodons clavats en el mateix, o

el seu muntatge. Queda prohibit el començament d’un treball o activitat que requereixi protecció

d'una altra forma igualment eficaç.

col·lectiva, fins que aquesta estigui muntada totalment en l’àmbit del risc que neutralitza o elimina.

-Interruptors diferencials i preses de terra

Les proteccions col·lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la protecció dels riscos de tots els

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà, per a circuits d'enllumenat i d'endolls per a eines portàtils

treballadors i visitants de l’obra; és a dir: treballadors de la empresa principal, els de les empreses subcontractistes,

de 30 mA i per altres circuits de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi,
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-Tanques autònomes de limitació i protecció
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1. MEMÒRIA

d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecte màxima de 24 V. Es mesurarà

En la realització de tots els treballs amb riscos de projecció i arrencament de partícules.

la seva resistència periòdicament i, com a mínim, a l'època més seca de l'any.
- Connexions elèctriques de seguretat

Guants aïllants de l’electricitat en baixa tensió, fins a 430 volts

Totes les connexions elèctriques de seguretat s’efectuaren mitjançant connectors o empalmadors estancs

Especificació tècnica

d’intempèrie.

Unitat de guants aïllants de l’electricitat classe I, per a la utilització directa sobre instal·lacions a 430 volts com a

- Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica

màxim. Amb marca CE, segons normes EPI.

Estaran formats pels següents elements:

Obligació de la seva utilització

Portalàmpades estancs amb reixat anti-impactes, amb ganxo per penjar i mànec de subjecció de material

En tots els treballs en els que s’hagi d’actuar o manipular circuits elèctrics amb una tensió no superior a 430 volts.

aïllant d’electricitat.

Prescripcions tècniques sobre els guants aïllants

Mànega anti-humitat de la longitud que es necessiti en cada cas, evitat dipositar-la sobre el paviment sempre

Els guants aïllants de l'electricitat que utilitzaran els operaris, seran per a actuació sobre instal·lació de baixa tensió,

que sigui possible.

fins 1.000 V.

Pressa corrents per clavilla estanca d’intempèrie.

En els guants es podrà emprar com matèria primera en la seva fabricació cautxú d'alta qualitat, natural o sintètic,
o qualsevol altre material de similars característiques aïllants i mecàniques, podent dur o no un revestiment interior

Es connectaran en les presa corrents instal·lats en els quadres elèctrics de distribució de zona. En els treballs de

de fibres tèxtils naturals. En cas de guants que posseeixin dit revestiment, aquest recobrirà la totalitat de la

major definició s'empraran llums portàtils. Cas que es fes els treballs sense interrupció de la circulació, es tindrà

superfície interior del guant.

summa cura d'emprar llum que no afecti als senyals del ferrocarril ni a les pròpies de l'obra. La il·luminació del tall

Mancaran de costures, esquerdes o qualsevol deformació o imperfecció que minvi les seves propietats.

de treball tindrà un nivell mínim de 120 lux. Els treballs de major precisió, com soldadura, neutralització de barres

Podran utilitzar-se colorants i altres additius en el procés de fabricació, sempre que no disminueixin les seves

llargues, talls o trepants de carrils, etc., es suplementaran amb llums portàtils fins arribar a un nivell de 400 lux.

característiques ni produeixin dermatosis.

Aquesta il·luminació ha d’ésser antideflagrant en previsió d'incendis i possible presència de gas.

S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. No seran en cap cas ambidextres.

Extintors

major de 320 mm i menor o igual a 430 mm. El espessor serà variable, segons els diversos punts del guant però el

Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es revisarà cada 3 mesos pels treballadors

màxim admès serà de 2,6 mm.

propis i cada any per una empresa autoritzada.

En el model tipus, la resistència a la tracció no serà inferior a 110 kg per cm2, el allargament al trencament no serà
inferior al 600 per 100 i la deformació permanent no serà superior al 18%.
Seran sotmesos a prova d'envelliment, després de la qual mantindran com a mínim el 80% del valor de les seves
característiques mecàniques i conservaran les propietats elèctriques que s'indiquen.

3.4

CONDICIONS A COMPLIR PELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Els guants de baixa tensió tindran un corrent de fugida de 8 MA. sotmesos a una tensió de 5.000 V i una tensió de
perforació de 6.500 V, tot això amidat amb una font d'una freqüència de 50 Hz.

Ulleres de seguretat contra la pols i el impacte

Tots els guants aïllants de l'electricitat emprats pels operaris estaran homologats, segons les especificacions i assajos

Especificació tècnica

de la Norma Tècnica Reglamentària MT-4, Resolució de la Direcció general de Treball del 28-7-1975.

Unitat d’ulleres de seguretat anti-impactes als ulls. Fabricades amb muntura de vinil, pantalla exterior de
policarbonat, pantalla interior contra xocs i cambra d’aire entre les dues pantalles. Model panoràmic, ajustable al

Guants de cuir flor i loneta

cap amb bandes elàstiques tèxtils contra les al·lèrgies. Amb marca CE, segons normes EPI.

Especificació tècnica

Obligació de la seva utilització

Unitat de parell de guants fabricats en cuir flor a la part anterior de la palma i dits de la ma, dors de lona de cotó,
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comercialitzats en diferents talles. Ajustables al canell de les mans mitjançant bandes extensible ocultes. Amb marca

amb plantilla antiobjectes punyents i puntera metàl·lica ambdues aïllades; amb sola dentada contra desplaçaments

CE segons normes EPI.

resistent a l’abrasió. Amb marca CE segons normes EPI.

Obligació de la seva utilització

Obligació de la seva utilització

En tots els treballs d’utilització d’eines manuals, pics i pales.

Tots els treballadors de l’obra, independentment que pertanyin a la plantilla de l’empresa principal o treballin com

En tots els treballs d’utilització i manipulació de puntals i revoltons.

a subcontractistes o autònoms.

Manejament de sogues o cordes de control segur de càrregues en suspensió a ganxo.
En tots els treballs assimilables per analogia als citats.
Mascareta de paper filtrant contra la pols
Guants de goma o de PVC

Especificació tècnica

Especificació tècnica

Unitat de mascareta simple, fabricada en paper filtre antipols per retenció mecànica simple. Dotada de bandes

Unitat de parell de guants fabricats de goma o de “PVC”. Fabricats en una sola peça, impermeables i resistents a

elàstiques de subjecció al cap i adaptador d’alumini protegit per a la cara. Amb marca CE segons normes EPI.

ciments, pintures, sabons, detergents, amoníac, etc. Amb marca CE segons normes EPI.

Obligació de la seva utilització

Obligació de la seva utilització

En qualsevol treball amb producció de pols o realitzat en llocs amb concentració de pols.

Treballs per sostenir elements mullats o humits, treballs de formigonat, curat de formigons, morters, guixos,
escaiola i pintures.

Casc de seguretat
Especificació tècnica

Vestits de treball (granotes o bussos de cotó)

Unitat de casc de seguretat, fabricat en material plàstic, dotat d’un arnès adaptable de recolzament sobre el crani

Especificació tècnica

i amb una banda contra la suor al front. Amb marca CE segons normes EPI.

Unitat de granota de treball, fabricat en diversos talls i confecció en una sola peça, amb tancament de doble

Obligació de la seva utilització

cremallera frontal, amb un tram curt en la zona de la pelvis fins a la cintura. Fabricats en cotó 100%. Amb marca

En el seu treball, a tots els treballadors de l’obra quan treballin amb risc de cops i caigudes de objectes, (càrrega i

CE segons normes EPI.

descàrrega amb camió-grua, a prop de bastides, maquinaria moviment de terres, instal·lació elèctrica, etc.)

Obligació de la seva utilització
Botes de PVC impermeables
Especificació tècnica
Vestit impermeable de PVC a base de jaqueta i pantaló

Unitat de parell de botes de seguretat, fabricades en PVC o goma, de mitja canya, comercialitzades en diferents

Especificació tècnica

talles, amb taló i empenya reforçat. Folrada en lona de cotó resistent, amb plantilla antisuor. Sola dentada per evitar

Unitat de vestit impermeable per treballar. Fabricat en PVC termosoldat, format per jaqueta i pantaló. Amb marca

els lliscaments. Amb marca CE segons normes EPI.

CE segons normes EPI.

Obligació de la seva utilització

Obligació de la seva utilització

Tots aquells treballadors que hagin de caminar o romandre damunt terres enfangats, mullats o inundats. També

En aquells treballs subjectes a esquitxos o realitzats en llocs amb degoteigs o amb temps plujós lleu.

s’utilitzaran per idèntiques circumstàncies en dies de pluja.

Sabates de seguretat

Casc protector auditiu amortidor de soroll

Especificació tècnica

Especificació tècnica

Unitat de parell de sabates de seguretat contra riscos als peus. Fabricades en cuir, amb el taló encoixinat i dotats

Unitat de casc protector auditiu amortidor del soroll, per les dues orelles. Fabricats amb casquets auriculars

DOCUMENT NÚMERO 1. MEMÒRIA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

78

Codi Validació: 6SZ3RD27KJACZ3QKZY93EZMTE | Verificació: https://vallromanes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 113 de 249

En el seu treball, a tots els treballadors del contracte de manteniment.

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES
1. MEMÒRIA

adaptables amb esponges recanviables per ús optatiu o sense el casc de seguretat. Tindran marca CE segons

3.5

CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PER ALS

normes EPI.

TREBALLADORS I ÀREES AUXILIARS D’EMPRESA.

Obligació de la seva utilització
En qualsevol treball amb producció de soroll de més de 80 Db.

Quan segons les particularitats de l’obra es consideri necessari s’instal·larà:

Faixa de protecció contra vibracions

Instal·lacions provisionals per als treballadors

Especificació tècnica

La dotació del vestuari constarà de:

Unitat de faixa elàstica contra les vibracions de protecció de cintura i vertebres lumbars. Fabricada en diverses
talles, per protecció contra moviments vibratoris o oscil·latoris. Confeccionada amb material elàstic sintètic i

-Taquilles metàl·liques individuals amb clau.

lleuger; fixada mitjançant tancaments velcro. Amb marca CE segons normes EPI.

-Bancs de fusta corregut.

Obligació de la seva utilització

-Mirall.

En la realització de treballs amb o damunt màquines que transmetin al cos vibracions, segons el contingut de l’anàlisi
de riscos de la memòria.

En el vestuari s’instal·larà la farmaciola d'urgència amb aigua oxigenada, alcohol de 90º, tintura de iode, mercuricrom, amoníac, cotó hidròfil, gassa estèril, venes, esparadrap, antiespasmòdics i termòmetre clínic.

Cinturó porta eines
Especificació tècnica

S’instal·larà un lavabo químic en l’obra per ús personal dels treballadors.

Unitat de cinturó porta eines format per faixa amb sivella de tancament, dotada de bossa de cuir i anella tipus
canana amb passador d’immobilització, per penjar fins a quatre eines. Amb marca CE segons normes EPI.

3.6

OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES

Obligació de la seva utilització
En qualsevol treball que requereixi eines manuals que puguin ser portades al cinturó.

3.6.1


Faixa elàstica de protecció contra sobreesforços

Obligacions del promotor

Designar al Coordinador de SiS durant l’execució de l’Obra, si durant la seva execució intervenen dues o més
empreses o treballadors autònoms.



Unitat de faixa elàstica de protecció contra sobre esforços, de protecció de la zona lumbar del cos humà. Fabricat

Organitzar la coordinació d’activitats empresarials, iniciant-la, impulsar-la i verificant el seu correcte
desenvolupament.

en cuir i material sintètic lleuger. Adaptable a la part davantera mitjançant sivelles. Tindrà marca CE segons normes



Control i revisar la documentació necessària de totes les empreses contractistes y subcontractistes.

EPI.



Sol·licitar la inscripció de totes les empreses subcontractades en el REA (registre d’empreses acreditades).



Controlar las disposicions mínimes de seguretat i Salut en obres de construcció.

Obligació de la seva utilització
En qualsevol treball amb sobre esforç de la zona lumbar.

3.6.2

Obligacions del coordinador de seguretat i salut

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra ha de desenvolupar, d’acord amb l’article
9 del RD 1627/97 les següents funcions:
Coordinar la aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat:
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Prendre les decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els treballs o les diferents fases que es
desenvoluparen simultània o successivament.

- És convenient que s'emplenin les dades bàsiques del Llibre d'incidències, abans de visar-lo.

Estimar o preveure la duració per l’execució dels diferents treballs o fases de treball.
3.6.2.2 Llibre de visites
Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els subcontractistes i els

El Llibre de visites és un llibre que les empreses estan obligades a tenir a cada centre de treball, a disposició

treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que es recullen

permanent dels funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels funcionaris tècnics habilitats per a les

a l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució de l’obra i, en particular, durant les feines

actuacions comprovatòries en matèria de prevenció de riscos laborals (punt primer de la Resolució d'11 d'abril del

o activitats a que es refereix l’article 10 del RD 1627/97.

Ministerio de Trabajo i Asuntos Sociales, BOE núm. 93 de 19 d'abril de 2006).

Aprovar aquest document elaborat per el contractista i, en el seu cas, les modificacions introduïdes en el mateix.

Aquesta obligació s'aplica també als treballadors per compte propi i als titulars de centres o establiments, encara

Conforme a lo disposat en l’últim paràgraf de l’apartat 2 del article 7 del RD 1627/97, la direcció facultativa assumeix

que no tinguin treballadors per compte d'altri, i independentment del règim de Seguretat Social que s'hi apliqui.

aquesta funció quan no fos necessària la designació del coordinador.

De cada actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, el funcionari actuant ha d'estendre diligència en el
llibre de visites.

En el cas d’obres de les administracions publiques, el pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, s’elevarà per la seva aprovació a la Administració publica que hagi

Requisits del Llibre de visites (establerts a la Resolució d'11 d'abril de 2006):

adjudicat l’obra, conforme a lo disposat en l’apartat 2 de l’article 7 del RD 1627/97.

Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Cada exemplar del llibre de visites ha de ser habilitat pel Cap de la Inspecció de la província en la qual
radiqui el centre de treball.


Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.

Perquè pugui ser habilitat, el llibre de visites ha de respondre al model oficial que figura a l'annex de la
Resolució d'11d'abril de 2006 (dimensions UNE A-4 210 x 297. Els fulls seran cinquanta, numerats
correlativament i segellats; cadascun dels fulls ha de ser duplicat i s'ha de confeccionar amb material

Adoptar les mesures necessàries per que únicament les persones autoritzades puguin accedir a l’obra.

autocopiatiu).


La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.

Per a l'habilitació del segon o posteriors llibres de visites cal presentar-ne l'anterior per justificar
circumstància mitjançant una declaració escrita del representant legal de l'empresa on consti el motiu de

3.6.2.1 Llibre d’incidències

la no-presentació i les proves de què disposi.

A partir de la promulgació del Reial decret 1109/2007 que desenvolupa la Llei de subcontractació i modifica el



Reial Decret 1627/1997, el Llibre d'incidències és l'únic document legalment reconegut per al control i seguiment

Hi ha un període transitori fins a l'1 de juny de 2006. Fins aquesta data són vàlids els llibres de visites
anteriors, però a partir d'aquesta data ja s'ha de disposar dels llibres de visita en el nou format.

de l'obra en matèria de seguretat i salut. Tant mateix es deixa d’utilitzar el Llibre de registre.



La Resolució també fa referència a un llibre de visites electrònic. Serà la Inspecció de Treball i Seguretat
Social que posarà a disposició dels usuaris una aplicació informàtica que permetrà substituir el llibre de

En relació al Llibre d’incidències, cal tenir en compte que :

visites convencional per una aplicació telemàtica, la qual cosa implicarà l'acceptació dels requeriments
tècnics i funcionals dels sistema electrònic que subministri la Inspecció de Treball i Seguretat Social. En el

- El llibre ha de romandre sempre a l'obra, amb el Pla i l'Acta d'aprovació del Pla.

moment actual està en les darreres fases d'implementació.


- La custòdia del llibre correspon al coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres.

Els llibres de visites esgotats es conservaran a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social durant
un termini de 5 anys, comptadors a partir de la data de l'última diligència.
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3.6.3

A les comunitats autònomes amb dues llengües oficials el Llibre de Visites de la Inspecció s'editarà en

-

Utilitzar equips de treball que s’ajusten a lo disposat al RD 1215/97.

versió bilingüe.

-

Escollir i utilitzar equips de protecció individual en els terminis previstos en el RD 773/97

-

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

Obligacions del contractista, subcontractistes i treballadors autònoms.

Els contractistes i subcontractistes estan obligats, segons l’article 11 del RD 1627/97, a:
Els treballadors autònoms tindran de complir el que estigui establert en aquest document.

Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
en particular al desenvolupar les feines o activitats indicades en l’art. 10 del RD 1627/97.

3.6.4

Serveis de prevenció

Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, en el seu cas, les obligacions

La Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals a l’ article 30 estableix que en compliment del deure de prevenció

sobre coordinació d’activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així

dels riscos professionals, l’ empresari designarà un o varis treballadors per ocupar-se’n d’ aquesta activitat,

com complir les disposicions mínimes establertes dins l’annex del present RD 1627/97, durant l’execució de l’obra.

constituint un Servei de Prevenció. D´ acord amb l´ article 31 de l´ esmentada Llei, s´ entén per Servei de Prevenció

Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s’hagin

el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar les activitats preventives amb la finalitat de garantir

d’adoptar en lo que es refereix a la seva seguretat i salut dins l’obra.

l´ adequada protecció de la seguretat i salut dels treballadors, assessorant i assistint a l´ empresari, als treballadors

Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució

i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats. Per l´ exercici de les seves funcions, l´ empresari

de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa.

ha de facilitar al Servei de Prevenció l´ accés a la informació i documentació que fan referència els articles 18 i 23

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades

de la Llei 31/95.

en aquest document en lo relatiu a les obligacions que els corresponen amb ells directament o, en el seu cas, als

El Servei de Prevenció haurà de donar a l´ empresa l´ assessorament i recolzament que calgui en funció dels tipus

treballadors autònoms per ells contractats.

de riscos existents a l´ empresa i en referència a:

A més els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es deriven del

-El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d´ actuació preventiva. -L’ avaluació dels factors de risc

incompliment de les mesures previstes en el pla, en els terminis de l’apartat 2 de l’article 42 de la Llei de Prevenció

que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors segons els termes previstos a l´ article 16 de la Llei 31/95.

de Riscos Laborals.

-La determinació de les prioritats en l´ adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la seva

Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximeix de les seves

eficàcia. -La informació i formació dels treballadors. -La prestació dels primers auxilis i plans d´ emergència. -La

responsabilitats al contractista i al subcontractista.

vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball.
El Servei de Prevenció té caràcter interdisciplinari, els seus mitjans hauran d´ ésser apropiats per complir les seves
funcions. Per això, la formació, especialitat, capacitació, dedicació i nombre de components, així com els seus

Els treballadors autònomes estaran obligats segons l’article 12 del RD 1627/97, a:

recursos tècnics, hauran de ser suficients i adequats a les activitats preventives a desenvolupar, en funció de les
-

següents circumstàncies:

Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, concretament a desenvolupar les feines o activitats indicades a l’art. 10 del present Real Decret.

-Dimensió de l´ empresa. -Tipus de riscos als que puguin estar exposats els treballadors.

Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes a l’annex IV del RD 1627/97, durant

-Distribució de riscos a l´ empresa.

l’execució de l’obra.
-

Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l’art. 29, apart.1

3.6.5

Recurs preventiu

i 2, de la Llei de Prevenció.

El recurs preventiu desenvolupa les funcions, amb caràcter exclusiu per aquest centre de treball, establertes en

Ajustar la seva actuació en l’obra conforme als drets de coordinació d’activitats empresarials establerts a

l'article 32 bis de la llei 54/2003

l’art.24 de la Llei de Prevenció, participant en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagi establert.
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3.6.6

Delegat de prevenció



Testimonis de l'accident (verificació nominal i versions dels mateixos).

Segons l´ article 35 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, els Delegats de Prevenció són els representants
dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos al treball. Seran designats per i entre

3.7

GESTIÓ DEL RISC

els representants del personal, en relació a l´ escala que estableix el propi article. A les empreses de fins trenta
treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal. A les empreses de trenta-un fins quaranta-nou

3.7.1

treballadors haurà un Delegat de Prevenció escollit per i entre els Delegats de Personal.

El Reial Decret 1627/97 per el qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les

Són competències dels Delegats de Prevenció (article 36 Llei 31/95):

obres de construcció estableix a l’art. 7.3. que el Pla de Seguretat :“constituye el instrumento básico de

1. 1. Col·laborar amb la direcció de l´ empresa en la millora de l´ acció preventiva.

ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de

2. 2. Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l´ execució de la normativa sobre prevenció de

la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba

riscos laborals.

el Reglamento de los Servicios de Prevención".

3. 3. Ser consultats per l´ empresari, amb caràcter previ a la seva execució, sobre les decisions que puguin tenir

Dins del aquest document s’inclouen, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives que el contractista

efectes substancials sobre la seguretat i salut dels treballadors. Exercir una activitat de vigilància i control sobre el

proposa amb la corresponent justificació tècnica que, en cap cas, podrà implicar una disminució dels nivells de

compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

protecció previstos a l’Estudi o l’Estudi Bàsic.

AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

En aquest document identifica i analitza riscos laborals “futurs”, que moltes vegades no son avaluables en el moment
A les obres en que no existeixi Delegat l´empresari designarà un “Encarregat de Prevenció” amb les mateixes

de la redacció del Pla, amb l’objecte de preveure unes mesures de prevenció organitzatives (normes de seguretat),

atribucions.

col·lectives i personals per evitar, controlar o reduir els riscos, en funció dels treballs a desenvolupar i dels equips
de treball utilitzats.

3.6.7

Comunicats d'accidents

No es consideren els possibles riscos incrementats per realitzar activitats simultàniament en espai i temps, donat

Cadascuna de les empreses relacionades amb l’obra mantindrà un registre actualitzat de Parts d’accidents amb les

que es impossible conèixer, en ocasions, la influencia de factors difícils de determinar o no coneguts a priori.

seves Investigacions, que com mínim recolliran las següents dades:

Las avaluacions periòdiques de riscos de l’obra ens permetran comprovar l’estricte compliment del Pla de



Identificació de l'obra. – Data en que s'ha produït l'accident.

surten contemplats dins del Pla.



Nom de l'accidentat.

Aquest document s’aprova abans del inici de l’obra, per el Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de



Categoria professional i ofici de l'accidentat.

l’obra o, en el seu defecte, per la Direcció Facultativa.



Lloc (zona de treball) on es va produir l'accident.

En el cas d’obres de les administracions publiques, el Pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria de



Causes de l'accident.

seguretat i salut durant l’execució de l’obra, es presentarà per la seva aprovació a la Administració publica que hagi adjudicat



Mesures a adoptar per a evitar la seva repetició.

l’obra, conforme a lo disposat al apartat 2 de l’article 7 del RD 1627/97.



Ordres immediates per a executar.

Aquest document ha d’estar en obra a disposició permanent de la Direcció Facultativa.



Importància aparent de l'accident.



Possible especificació sobre errades humanes.



Lloc, persona i forma, en cas de produir-se la primera cura (metge, practicant, socorrista, personal d'obra).

3.7.2

L’avaluació de riscos laborals és el instrument fonamental de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i s’ha de
considerar, no com una finalitat, si no com un medi que permetrà a l’empresa prendre una decisió sobre la

(si cal)


AVALUACIONS PERIÒDIQUES DE RISCOS

necessitat de portar a terme totes les mesures i activitats encaminades a la eliminació o disminució dels riscos

Lloc de trasllat per l´ hospitalització. (Si cal)

derivats del treball.
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Actualment es reconeix que l’avaluació de riscos es la base per una gestió activa de la seguretat i salut en el treball.

3.7.3

VALORACIÓ DEL RISC

De fet la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, estableix com una obligació de l’empresari (art.15 LPRL):
Planificar l’acció preventiva a partir d’una avaluació inicial de riscos.
Avaluar els riscos a l’hora d’escollir els equips de treball, substàncies o preparats químics i de l’ acondicionament
dels llocs de treball.
L’avaluació de riscos es un procés mitjançant el qual s’obté la informació necessària per que l’empresari estigui en
condicions de prendre una decisió adequada sobre la necessitat d’adoptar accions preventives i, sobre quin tipus
d’accions s’han d’adoptar (art.3 RD 39/1997).
Mitjançant l’Avaluació de riscos s’ha de donar resposta a la pregunta:
¿Es segura cadascuna de les situacions de treball existents?. Es composa de:

Anàlisi del risc:
Identifica el risc S’estima el risc, valorant conjuntament la probabilitat i les conseqüències de que es materialitzi el
risc.
L’anàlisi del risc proporcionarà de quin ordre de magnitud es el risc.
Risc
Valoració del risc, amb el valor del risc obtingut, s’ emet un judici sobre la tolerabilitat del risc en qüestió.
Control del risc, si de l’Avaluació del risc es dedueix que el risc no es tolerable, s’ha de controlar el risc (art. 16

Acció i temporització

Trivial

No es requereix acció especifica.

Tolerable

No es necessita millorar l’acció preventiva. Malgrat això s’han de

de la Llei). Aquest procés compren:

econòmica important. Es requereixen comprovacions periòdiques per
assegurar que es manté l’eficàcia de les mesures de control.

Eliminar o reduir el risc, mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de protecció col·lectiva o de

Moderat

protecció individual.

S’han de fer esforços per reduir el risc, determinant les inversions
precises. Les mesures per reduir el risc han d’implantar-se en un període
determinat. Quan el risc moderat esta associat amb conseqüències

Controlar i verificar periòdicament les condicions, la organització i el mètodes de treball i l’estat de salut dels

extremadament perjudicials, es precisarà una acció posterior per

treballadors.

establir, amb més precisió, la probabilitat de mal com base per
determinar la necessitat de millora de las mesures de control.

Al procés conjunt d’Anàlisi del risc i Valoració del risc es denomina GESTIÓ DEL RISC (esquema de Gestió
del Risc).
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diferents a la de la gravetat. S’inclouen martellades, cops amb altres eines o objectes (ferros, fusta, pedres,

Acció i temporització

Risc
Important

etc.). No s’inclouen els cops per caiguda d’objectes.
10. Projecció de fragments o partícules. Compren als accidents deguts a la projecció sobre el treballador

No s’ha de començar el treball fins que s’hagi reduït el risc. Potser que

de partícules o fragments voladors procedents de maquines o eines.

es precisin recursos considerables per controlar el risc. Quan el risc

Intolerable

correspon a un treball que s’està realitzen, s’ha de solucionar el problema

11. Atrapament per o entre objectes. Elements de maquines, materials, etc.

en un temps inferior al que s’utilitza per resoldre els riscos moderat.

12. Atrapament per bolca de maquines o vehicles. Inclou als atrapaments deguts a bolca de maquines i
vehicles, deixant al treballador atrapat.

No s’ha de començar ni continuar el treballo fins que es redueixi el risc.

13. Sobreesforços. Accidents originats per la càrrega d’elements pesats (materials, eines,..) o per moviments

Si no es possible reduir el risc, inclòs amb recursos il·limitats, s’ha de

malament fets.

prohibir el treball.

14. Exposició a temperatures ambientals extremes. Accidents causats per alteracions fisiològiques al
3.7.4

trobar-se el treballador en un ambient excessivament fred o càlid.

RELACIÓ DE CODIS DE RISCOS UTILITZATS

15. Contactes tèrmics. Accidents deguts a temperatures extremes que tenen determinats elements que
La codificació de los riscos utilitzats en la IDENTIFICACIÓ DE RISCOS del present Pla de Seguretat, s’ha efectuat

entren en contacte amb qualsevol part del cos (líquids o sòlids). Si aquest risc es dona al mateix temps que

a partir dels codis aplicats per d’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (Ministeri de Treball), por

el 14, considerem el 14.
16. Contactes elèctrics. Se inclouen tots als accidents produïts per causa de la electricitat.

Departament de Treball de la Generalitat i per les Mútues de AA.TT y EE.PP.

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives. Accidents ocasionats per estar en una atmosfera tòxica o
por la ingestió de productes nocius. S’ inclouen les asfixies i ofegaments.

Caigudes de persones a diferent nivell. Inclou les caigudes d’alçada (edificis, bastides i escales, arbres,

18. Contactes amb substàncies càustics i/o corrosives. Accidents per contacte amb substàncies i

maquines, vehicles,..) i les caigudes en "profunditat" (ponts, excavacions, pous,..).
2.
3.
4.

productes que donen lloc a lesions externes del cos.

Caigudes de persones al mateix nivell. Inclou caigudes en llocs de pas o superfícies de treball i caigudes
sobre o contra objectes, així com les caigudes a diferent nivell de menys de 2m de altura.

19. Exposició a radiacions. S’inclouen tant les radiacions ionitzants com les no ionitzants.

Caigudes d’objectes per desplomo o enfonsament. Compren les caigudes o enfonsaments d’edificis,

20. Explosions. Accions que donen lloc a lesions causades per la ona expansiva o els seus efectes secundaris.

murs, bastides, materials d’ acopi en alçada, etc. i el desplomi de masses de terres, roques, allaus, etc.

21. Incendis. Accidents causats per els efectes del foc o les seves conseqüències.

Caigudes d’objectes en manipulació (eines, materials). Compren les caigudes d’eines, materials, etc.,

22. Accidents causats per éssers vius (rates, etc.). S’inclouen els accidents causats per persones i animals,
com son agressions, mossegades, picadures, etc.

sobre un treballador, sempre que l’accidentat sigui la mateixa persona a la que se l’hi ha caigut l’objecte que

23. Atropellaments, cops i topades amb vehicles. Compren els atropellaments de persones per vehicles,

estava utilitzant.
5.
6.

Caigudes d’objectes esllavissats (materials no manipulats). Comprendre les caigudes de eines,

així com els accidents de vehicles -dins del centre de treball- en els que el treballador lesionat va a l’interior

materials, etc., sobre un treballador, sempre que no als estigui manipulant.

del vehicle. No s’inclouen els accidents de tràfic.
24. Accidents de trànsit (trànsit). Estan dins d' aquest apartat els accidents de trànsit ocorreguts dins de

Trepitjades sobre objectes. Inclou els accidents que donen lloc a lesions com a conseqüència de les

l’horari laboral, independentment de que sigui la feina habitual o no.

trepitjades sobre objectes tallants, punxents, et.
7.
8.

25. Causes naturals (en horari laboral). S’inclouen els accidents ocorreguts en el centre de treball, que no

Cops contra objectes immòbils. Considera al treballador com a part dinàmica, es a dir, que intervé
d’una forma directa i activa, donant-se cops contra un objecte que no estava en moviment.

son conseqüència del propi treball, si no que es deuen a causes naturals que també poden produir-se fora

Cops amb elements mòbils de maquines. El treballador sofre cops, talls, rascades, etc., ocasionats per

del ambient laboral. Por exemple, infarts de miocardi, angines de pit, etc.
26. Altres causes no incloses en apartats anteriors. Qualsevol forma d’accident no inclosa en els apartats

elements mòbils de màquines i instal·lacions. No s’inclouen els atrapaments. Per ex., talls amb serra de disc.
9.

anteriors.

Cops amb objectes o eines. El treballador resulta lesionat per un objecte o eina que es mou por forces
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27. Malalties causades per agents químics. Estan constituïts per matèria inert (no viva) i poden presentarse en l’aire sota diverses formes: pols, gas, vapor, fum, boira, etc.
28. Malalties causades per agents físics (soroll, vibr.). Estan constituïts per las diferents manifestacions
energètiques, com son el soroll, les vibracions, las radiacions ionitzants, las radiacions tèrmiques, etc.
29. Malalties causades per agents biològics. Estan constituïdes por ésser vius, com son els virus, bacteris,
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ANNEX I: INSTRUCCIÓ DE TREBALL ITE-S/P-08 “TREBALLS AMB INTERFERÈNCIES AMB
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CENTRE ASSISTENCIAL ASEPEYO GRANOLLERS

LLISTAT DE TELÈFONS EXTERNS D’EMERGÈNCIA
EMERGÈNCIES GENERAL

112

EMERGÈNCIES MUTUA ASEPEYO

900 151 000

SERVEI DE PREVENCIÓ

648 659 135

AMBULÀNCIES

Servei
d’Urgències

ASEPEYO: 900 151 000

Mútua

061

CENTRE D’INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA

91 562 04 20
CENTRE ASSISTENCIAL ASEPEYO MOLLET DEL VALLÈS

POLICIA LOCAL

092

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

C/ Jaume I, 190

93 567 28 00
08100-MOLLET DEL VALLÈS
TELF. 93 579 54 40

900 750 750

ENDESA

902 536 536

Naturcorp
SAU
ESTEBANELL

Redes,

900 400 523
900 15 44 44

Centre
ASEPEYO
més
proper:

En el cas de que aquest centre Asepeyo estigues tancat, s’aniria a l’Hospital de Mollet del Vallès
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El camí mes curt per arribar el mes aviat possible al Centre d’assistència serà conegut per tot el personal de la obra.

ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENT LABORAL



Hospital de Mollet del Vallès
Rda. Pinetons, 6

Hi ha hagut un
accident laboral

08100-Mollet del Vallès
Si l’accidentat

PROTEGIR a
l’accidentat si és
possible

93 563 61 00

AVISAR als bombers

AVISAR al


HOSP

Responsable del treballador

ITAL MÉS

Si no podem

PROPER
AVISAR

traslladar aa

Situació
controlada
Asistencia al centre
mèdic de la Mutua per
descartar altres lesions

Situació
fora de control

H

Asistencia URGENT a
HOSPITAL més proper
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ACTUACIÓ EN CAS D’INCENDI

S'ha detectat un
incendi

AVISAR al Responsable de la
instal·lació

Tallar les fonts d’energia

ACTUAR amb els mitjans extintors
adequats SENSE posar en risc la
nostra integritat

No s’extingeix

S’extingeix

causa i corregir-la
Intentar salvar la
maquinària i
Tancar portes a mida que es
va sortint, comprovant que
ningú quedi atrapat

Dirigir-se immediatament
cap el punt de reunió
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Situaciones de operación normal del servicio en que de forma reiterada se detecten valores
paramétricos anómalos (por ejemplo: ausencia de cloro residual, presencia de color, turbidez,
coliformes totales).

SG GRUPO - INSTRUCCIONES DE TRABAJO


IS-T/P-07
Limpieza y Desinfección de Tuberías
Rev: 2
Elaborado por:

Siempre que el personal responsable de la red de distribución considere recomendable su
realización

12/11/2018
Las operaciones anteriormente descritas de lavado se ampliarán a desinfección ante cualquiera de los siguientes

David Ribes Pérez ( 09/11/2018 12:29:38 )

supuestos:
Comprobado por:

Miquel Paraira Faus ( 09/11/2018 12:46:56 ), Mónica Pérez Martínez ( 09/11/2018
12:33:10 ), Domingo Martínez Robledo ( 09/11/2018 13:47:54 )


Aprobado por:
1.

Rubén Ruiz Arriazu ( 12/11/2018 13:17:11 )

Puesta en servicio de nuevas conducciones o reparaciones de conducciones existentes que
requieran de intervención interior.



OBJETO

Interrupciones del servicio (operaciones de mantenimiento,reparaciones planificadas o actuaciones
de emergencia) que supongan un riesgo de contaminación.

Describir la planificación y el control del proceso de lavado y desinfección de las tuberías de la red de distribución



de agua potable, en cumplimiento del artículo 8.1 del Real Decreto 140/2003.

Situaciones de operación normal del servicio en que de forma reiterada se detecten valores
paramétricos microbiológicos indicadores de contaminación fecal anómalos (Escherichia coli,
Clostridium perfringens,o enterococos).

2.



DEFINICIONES

Siempre que el personal responsable de la red de distribución considere recomendable su
realización ante cualquier supuesto que pueda suponer un riesgo de contaminación.

LAVADO: Consiste en realizar un drenaje de un tramo de conducción a los efectos de retirar la mayor cantidad
posible de la materia en suspensión y sedimentos que se pueda haber llegado a depositar y a una renovación
PERSONAL AFECTADO

en la reglamentación vigente, en especial la turbidez y color así como de que se detecte un nivel de cloro residual

Esta instrucción de trabajo afecta a todo el personal, tanto propio como subcontratado, relacionado con las

similar al de la red que alimenta el tramo en cuestión.

operaciones de Mantenimiento y Explotación de la red de distribución, Control de Calidad del Agua y Obras.

DESINFECCIÓN: Exponer un tramo de conducción aislado a unas condiciones de concentración de
desinfectante y tiempo de exposición suficientes a los efectos de prevenir posibles problemas sanitarios.

5.

FORMACIÓN

El personal tendrá formación sobre los productos utilizados e instrucciones de seguridad e higiene relacionadas, y
3.

dispondrá de la cualificación prevista en el artículo 15 del RD 140/2003 referente a los manipuladores de alimentos

ALCANCE

(formación específica para aguas de consumo humano).

Se efectuarán lavados de las conducciones en los siguientes supuestos:


Puesta en servicio de nuevas conducciones.



Interrupciones del servicio como consecuencia de actuaciones de mantenimiento o reparaciones

6.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

planificadas, actuaciones de emergencia debido a roturas o bien tras un prolongado periodo sin



Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad

suministro regular (manifestado por una ausencia de cloro residual).

del agua de consumo humano (RD 140/2003).


RD 902/2018, que modifica algunos aspectos del RD 140/2003.
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La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) y los decretos que la desarrollen, en especial
lo concerniente a “productos químicos”: R.D. 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y

Antes del momento de la puesta en servicio del tramo de nueva conducción, se comprobará que el nivel de cloro

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el

cumpla con las exigencias del RD 140/2003 y del PVS correspondiente.

trabajo.


Programas de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Consumo público publicados por las CCAA

Tras cualquier operación de desinfección, se tomará una muestra para el análisis de Clostridium perfringens, de



Nota: REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

acuerdo con el RD 902/2018.

sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. Si bien no resulta de aplicación directa en
el ámbito del agua de consumo este RD, incluye en sus anexos recomendaciones sobre estas
Las sustancias empleadas en la desinfección deberán cumplir con lo establecido en el Artículo 9 del R.D. 140/2003.

actuaciones en instalaciones interiores de agua sanitaria.

Se utilizará preferentemente, como es habitual en los abastecimientos de agua de consumo humano, hipoclorito
7.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN

sódico de una concentración de 150 g/l de cloro, o formas diluidas de éste de 80 o 40 g/l de cloro.

Antes de su puesta en funcionamiento se deberá proceder al lavado y desinfección del tramo de tubería afectado,
según los supuestos del apartado 3, siguiendo lo establecido por el artículo 12 del R.D. 140/2003.

8.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Lavado:

El personal de limpieza deberá cumplir y aplicar las medidas preventivas derivadas de la evaluación de riesgos de

Para realizar el lavado de las conducciones, se abrirán las descargas del sector aislado y se hará circular agua hasta

su puesto de trabajo

que el nivel de cloro y/o turbidez cumplan lo especificado en el RD 140/2003 y PVS correspondiente.

El personal encargado de realizar estos trabajos, recibirá la formación adecuada en referencia a la manipulación y
utilización de los productos, así como los primeros auxilios a aplicar en caso de ingestión o salpicaduras de éstos.

Desinfección:

En el caso concreto que la limpieza de tuberías se tenga que realizar en un espacio confinado, se deberá disponer

Para efectuar la desinfección, se introducirá agua e hipoclorito sódico de forma lenta y homogénea en cantidad tal

de un trabajador designado como recurso preventivo o trabajador en prevención, fuera de la tubería, para poder

que, en el punto más alejado al de inyección, presente una concentración mínima comprendida entre 5 y 10 mg/L.

actuar en caso de emergencia, dando soporte y avisando a los servicios de emergencia y salvamento. En el caso de

Se deberá comprobar también la concentración de cloro en otros puntos de la conducción (siempre que sea

esperar a los equipos especializados para tal fin.

Se mantendrá la mezcla en el interior de la conducción como mínimo 2 horas. Transcurridas éstas, se deberá
comprobar que en los puntos establecidos, el cloro residual es ≥ 1 mg/L. De no ser así, se procederá a una nueva

9.

introducción de cloro.

MEDIO AMBIENTE

Todos los vertidos procedentes de cualquier limpieza y desinfección, deberán cumplir la legislación
En casos de necesidad de restablecer el servicio lo antes posible tras una avería y/o maniobra, la mezcla se

medioambiental vigente, especialmente en lo que se refiere a los límites máximos permitidos para vertidos a cauce

mantendrá como mínimo 30 minutos para garantizar la desinfección. En tal caso, será necesaria una concentración

público o alcantarillado conectado a sistema de saneamiento público, en función de la ubicación de cada instalación.

mayor de hipoclorito (se recomienda 25 mg/l).
Conseguida la concentración de cloro residual ≥ 1 mg/L, se vaciará y aclarará la conducción, introduciendo
nuevamente agua y dejándola preparada para su entronque con la red de distribución, no debiendo superar el
plazo de 2 días desde el vaciado y aclarado, y siempre asegurándose que disponga de cloro.
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10. REGISTROS
v = [ ( V x C ) / S ] x 1.000

Deberá llevarse un registro de las desinfecciones realizadas, con indicación del tramo de la conducción, fecha de

siendo

la misma, mediciones realizadas y productos utilizados. Estos registros deberán estar convenientemente
v = volumen de hipoclorito que hay que añadir, en ml

gestionados dentro del sistema de calidad de cada unidad operativa (codificación, archivo, etc.).

V = volumen a desinfectar en m³
C = concentración final de cloro libre deseada en mg/l (equivalente al ppm)
S = concentración del hipoclorito sódico en g/l.

11. ANEXOS

Habitualmente los abastecimientos de agua de consumo adquieren hipoclorito sódico de una concentración de

ANEXO I: Procedimiento de cálculo para adicionar hipoclorito sódico en desinfecciones de

150 g/l de cloro o formas diluidas de este de 80 o 40 g/l de cloro.

depósitos o conducciones

Ejemplo: Deseamos clorar un volumen de 10 m3 de agua de buena calidad y deseamos obtener una dosis final
En primer lugar debe procederse a calcular el volumen de agua a desinfectar, después calcular el volumen de

de 25 mg/l de cloro libre aplicando un hipoclorito sódico de 150 g/l de concentración:

hipoclorito necesario para llegar a la concentración deseada y finalmente añadir el hipoclorito de forma que se
homogenice de la mejor manera posible con la masa de agua.

V = 10 m³ C = 25 mg/l

1. Cálculo del volumen de agua.

El volumen de hipoclorito sódico que tendremos que añadir es de 1.667 ml (1,667 litros).

S = 150 g/l

v = [ ( 10 x 25 )/ 150] x 1000 = 1.667 ml.

Aplicar las siguientes fórmulas atendiendo a la geometría
a)

Si la base es rectangular
V = A x L x H siendo

V = volumen en m³

L = largo en m
H = altura en m

b)

Si la base es cilíndrica
V = π x R² x H siendo

V = volumen en m³

R = radio (o diámetro/2) en m
Π = 3,1416
H = altura en m
2. Calcular los ml. de hipoclorito necesarios para conseguir la concentración C mg/l de cloro libre deseada
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ANNEX 08: GESTIÓ DE RESIDUS
Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu poder els

1. Introducció i objectius

residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el cual se regula la producción y gestión de los residuos de

de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els

construcciones y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i

subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i

d’enderrocs.

demolició els treballadors per compte aliè.

El present estudi de gestió de residus del “EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE
SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ

3. Tipologia de residus generats

DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL AL T.M DE VALLROMANES”, té com objectiu fer una previsió dels residus que

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons el

es generaran durant l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquests residus; d’acord amb les

Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant

exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal.

un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que

El productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de

en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir.

residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització,

l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.

tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus
(CER), com és el cas de la seva classificació.

2. Definicions i conceptes
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu inclosa

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició

en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició.
tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del
12 de desembre.
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és
biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc
a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el
contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers
vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Productor de residus de construcció i demolició:




Terres



Roca



Formigó (paviments, murs, ...)



Mescles bituminoses



Cablejat elèctric



Restes vegetals



Metalls



Maons



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

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:

La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les
obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o

RESIDUS NO ESPECIALS.

jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició.

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs
RUNA:

La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que
ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.





El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició.

17 01 01

Formigó

17 01 02

Maons

17 01 03

Teules i materials ceràmics
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Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents:

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un
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1. MEMÒRIA

17 02 02

Vidre

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER

17 05 04

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

RESTES VEGETALS:

FUSTA:
17 02 01

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de
Fusta

Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a

PLÀSTIC:
17 02 03

les restes vegetals.
Plàstic

02 01 07

FERRALLA:

Residus de silvicultura.

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són:

17 04

Metalls (inclosos els seus aliatges)



Paper i cartró

17 04 01

Coure, bronze, llautó



Envasos, draps de neteja i roba de treball

17 04 02

Alumini

17 04 04

Zinc

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:

17 04 05

Ferro i acer

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no

17 04 11

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

especificats en cap altra categoria.

RESIDUS ESPECIALS:

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

(17) Residus de construcció i d’enderrocs
17 09 01

Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.

17 09 02

Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB,

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER
Durant les obres es poden generar residus:

revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB,
condensadors que contenen PCB).

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)

Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.

perilloses.
17 02 04

Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes.

17 04 10

Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.

17 08 01

Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.

17 06 01

Materials d'aïllament que contenen amiant

17 06 03

Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses.

17 06 05

Materials de construcció que contenen amiant.

17 05 03

Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.

4. Volum de residus d’ enderrocs generats en obra

17 05 05

Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los

17 05 07

Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.

residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es

17 04 09

Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.

generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.

17 04 10

Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es

17 03 01

Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.

generen en obra.

17 03 03

Quitrà d'hulla i productes enquitranats.

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus (CER),

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la
preparació i elaboració d’aliments.
02 01

Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca

02 01 08

Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

definida en l’aparat A9.3. del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha realitzat
mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el següent full.
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4.1 Estimació i tipologia dels residus

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres d‘urbanització estigui formada per la

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu

segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).

generar per poder planificar la seva correcta gestió.

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus

Taula 1. Definició de la tipologia i l’estimació dels residus de la construcció.

heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser
transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físicoquímiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.

Projecte executiu SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE PEL C/ DE LA PLANA
Tipologia2

Pes

Densitat

Volum

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats

Inert, No Especial, Especial

(Tones)

(0,8 ; 1,8 i

(m3 de

(inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment

2,21)

residus)

Materials

tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit

170107 (enderrocs)

No especials

18,428

1,00

18,428

170504 (terres)

Inerts

59.220

0,80

61.688

170605 (*) (canonades de fibrociment)

Especial

0,452

2,21

1,000

En el cas del present Projecte, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es col·locaran en diferents

80,116

contenidors. Aquests estaran identificats amb una senyalització que indiqui quins residus ha de contenir cada

Total (4)
2

Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors.

4

Excepte els residus Especials.

77,648

controlat.

recipient.

* Els quals contenen substàncies perilloses.

Taula 3. Resum de la gestió de residus:

4.2 Mesures per la prevenció de residus a l'obra

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per tal de

1

Separació

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.

segons

prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció.
Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per una millor gestió de residus:

tipologia de

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les

residu

següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació
per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació.

Taula 2. Definició de les accions de prevenció de residus en la fase del projecte

 Formigó: 80 T

1

S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix
emplaçament?

2

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar
residus?

Sí

No









 Maons, teules, ceràmics: 40 T
 Metall: 2 T
 Fusta: 1 T
 Vidre: 1 T
 Plàstic: 0,5 T





 Paper i Cartró: 0,5 T.
(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les quantitats van

3

S'ha modulat el projecte per minimitzar els retalls?





passar a ser la meitat).

4

S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?





 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

5

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells
materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus
de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:





Tècniques.
Especials



No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.



El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals


Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes

Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les
etiquetes.

4.3 Operacions de gestió de residus



Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.

Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra.



Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical

i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL T.M. DE VALLROMANES

1. MEMÒRIA

5. Gestors

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA


de residus

Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

A continuació proposem un gestor de residus proper a l’àmbit d’actuació per gestionar els residus generats al llarg
de l’obra.

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
Inerts

 contenidor per Inerts barrejats

 contenidor per Inerts Formigó

En aquest cas, i per aquesta obra, els residus tipus runa convencional seran gestionats per l’empresa TRANSFEL,

 contenidor per Inerts Ceràmica

 contenidor per altres inerts

SA.

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

No Especials

 contenidor per metall

contenidor per fusta

 contenidor per plàstic

 contenidor per paper i cartró

 contenidor per MBC...

 contenidor per ...

RESIDUS CONTROLATS PER TRANSFEL, SA
INSTAL·LACIÓ

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

Inerts+No
Especials

2

 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Estat

Codi Gestor

Tipus de residu gestionat

Adreça física

Inerts + No Especials:

en Servei

E-996.07

Runes

POL. IND. ELS PINETONS -

 contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que

CTRA. B-141 (DE SANTIGA), 74

li faci un tractament previ.

08291 RIPOLLET

Reciclatge

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per

de

reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.

residus

petris inerts

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:(kg): 0 (m3):

en la pròpia

0

obra

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte l’àrid resultant, una vegada

Telèfon

Fax

a/e

935864644

matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)(kg):0(m3):

Web

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ

0
Senyalitzaci

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord

Nom del titular

ó

amb la separació selectiva prevista.

TRANSFEL, SA

dels

contenidors
Inerts

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.

Adreça

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Telèfon

POL. IND. ELS PINETONS –
CTRA. B-141 (DE SANTIGA), 74
08291 RIPOLLET

No Especials

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

barrejats

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de

LOCALITZACIÓ

residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no
obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic

Veure Localització

per a cada tipus de residu:
fusta

ferralla

paper i cartró

plàstic

935864644

Coordenades UTM ETRS89
X:429032 // Y:4595114

Cable elèctric

Els residus de fibrociment seran gestionats per l’empresa TEGA centre de recollida i transparència, SL.
Especials

CODIS CER: 170605. Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i
pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a
cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

RESIDUS CONTROLATS PER TEGA CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, SL
INSTAL·LACIÓ
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Estat

Codi Gestor

Tipus de residu gestionat

Adreça física

en Servei

E-1494.14

Fibrociment

POL. IND. JORDI CAMP –
C/SABADELL, 7
08403 GRANOLLERS

Telèfon

Fax

E-mail
jtomas@tega.es

932282215

Web
www.tega.es

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ
Nom del titular
TEGA CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, SL.

Adreça de correspondència
POL. IND. JORDI CAMP – C/SABADELL, 7
08403 GRANOLLERS
LOCALITZACIÓ
Veure Localització

Coordenades UTM ETRS89
X: 439848 // Y: 4605930

Tot i ser TEGA el gestor del fibrociment, l’abocador final de residus de fibrociment és ATLES.
6. Pressupost
La valoració econòmica dels treballs de gestió de residus s'ha tingut en compte en l'elaboració de les diferents
El cost d'aquesta gestió està inclòs en el pressupost general del projecte.
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partides d'obra que conformen el projecte, incorporant el cost d'aquests treballs al preu de les diferents partides.
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ANNEX 09. PLEC DE CONDICIONS
EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT
EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, AL T.M. DE VALLROMANES

ANNEX 10: PLEC DE CONDICIONS
1

Materials bàsics.
1.1 Aspectes generals.

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que hauran d'ésser
utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de
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1. MEMÒRIA

suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa

Les fraccions que excedeixin de les grandàries màximes especifiques i que no hagin segut eliminades en l'excavació

tècnica vigent.

o transport, s’eliminaran abans de, o durant, l'estesa; si no es que el material sigui fiable, a judici de l'Enginyer
Director i que les operacions de compactació redueixin la seva grandària màxima als límits especificats.

1.2 Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats.
1.2.1 Consideracions generals.

Capacitat portant

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per productes

La capacitat portant dels materials utilitzables per a la formació de terraplens, complirà amb la següent condició :

que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar.

1. Sòls adequats : CBR 5

Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que

2. Sòls tolerables : CBR 3

fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra.

En els sòls adequats, el inflamen , mesurat durant l'execució de l'assaig CBR, serà inferior al dos per cent (2%).

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o adequats, segons
l'article 330.3 del PG-3. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat, segons l'esmentat

Plasticitat

article.

Els sòls per a terraplens, en quant a la seva plasticitat, deuran ésser talment que la fracció cerndré per al tamís = 40

Els productes destinats a rebliments i terraplens precisaran de la prèvia conformitat del Director Tècnic de les

ASTM complirà les condicions següents:

Obres.

LL < 35

En rebliments que formen part de la infraestructura de l'obra, s’adoptaran els mateixos materials que en les zones

Sòls adequats o simultàniament :

corresponents als talussos.

L < 40;4

Els materials a emprar en talussos seran sòls o materials locals que s'autoritzaran per l'Enginyer Director de l'Obra.

IP > (0,6 LL-9)
LL < 35

Sòls tolerables o simultàniament :
Classificació

LL < 65;

IP > (0,6 LL-9)

Atenent a la seva posterior utilització en talussos els sòls excavats es classificaran en els tipus següents :

Densitat

1. Sòls adequats : Seran els que s'utilitzin per a les coronacions dels talussos o en els fonaments i nuclis dels

La màxima densitat, obtinguda en l'assaig normal de la compactació dels sòls tolerables a utilitzar en la construcció

mateixos en aquelles zones on hagin d'estar sotmesos a fortes càrregues o variacions d'humitat.

de terraplens, serà superior a un quilogram quatre-cents cinquanta grams per decímetre cúbic (1,450 kg/dm3).

aquelles zones on hagin d'estar sotmesos a fortes càrregues o variacions d'humitat. No es podran utilitzar en la

Assaigs

coronació de talussos

Per als sòls utilitzables en rebliments i talussos es faran com a mínim, per cada 10.000 m3, els següents assaigs:

3. Sòls inadequats : No es podran utilitzar en cap cas.

-

1 índex CBR en laboratori segons NLT-111/78.

Per a les condicions i zones de talussos on no s'admeten la utilització de sòls inadequats, aquests deuran substituir-

-

2 Proctor segons NLT-107/72.

se sempre per sòls tolerables o adequats i per a aquells on no s'admeten la utilització de sòls tolerables, aquests

-

2 contingut en humitat segons NLT-102/72.

deuran substituir-se per sòls adequats.

-

2 límits Atterberg segons NLT-105/72 i NLT-106/72.

-

2 contingut en matèria orgànica segons NLT-117/72.

Composició granulomètrica

-

2 material que passa pel tamís 0.080 UNE, segons NLT-152/72.

Els sòls a utilitzar en terraplens s'ajustarà a la següent composició granulomètrica:

En execució

1. Sòls tolerables : No contindran més d'un vint-i-cinc per cent (25 %) en pes de pedres la grandària de les quals

Per cada 1.000 m3 o fracció de capa col·locada es realitzaran els següents assaigs:

no excedeixi de quinze centímetres (15 cm).

-

3 densitat " in situ " segons NLT-109/72, incloent-hi determinació d'humitat.

2. Sòls adequats : Mancaran de pedres amb una grandària superior a deu centímetres (10 cm) i el seu cerndré pel
tamís = 200 ASTM, serà inferior al trenta cinc per cent (35%) en pes.
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1.2.2 Graves

Granulats reciclats provinents de formigons:

Definició

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:

Contingut de formigó > 95%

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments

Contingut d'elements metàl·lics Nul

- Material per a drenatges

Ús admissible:

- Material per a paviments

-

Drenatges

El seu origen pot ser:

-

Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals

Granulats reciclats mixtes:

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos >

- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció

1600 kg/m3.

Els granulats naturals poden ser:

Contingut de ceràmica <= 10% en pes

-

De pedra granítica

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter

-

De pedra calcària

Contingut d'elements metàl·lics Nul

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:

Ús admissible:

-

Granulats reciclats provinents de construcció de maó

-

Drenatges

-

Granulats reciclats provinents de formigó

-

Formigons en massa

-

Granulats reciclats mixtes

-

Granulats reciclats prioritariament naturals

>= 95% en pes

Granulats reciclats prioritàriament naturals:

Característiques generals

Ús admissible:

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb

amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:

armadures.

- Per a drens

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

- Per a paviments

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2

intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

Granulats procedents d’escòries siderúrgiques:

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.

Contingut de silicats inestables Nul

Diàmetre mínim

Contingut de compostos fèrrics Nul

98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2)

Granulats provinents de la construcció de maó:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.

Grava per a drenatges:

Contingut de maó + morters + formigons >= 90% en pes

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís

Contingut d'elements metàl·lics Nul

0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la D.F. segons

Ús admissible

les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.

Reblerts per a drenatges

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149)

<= 40
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Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.
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Equivalent de sorra > 30
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502).

1.3.1.2 Duresa.
El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a trenta-cinc.(35).

Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

1.3.1.3 Plasticitat.

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la

El material serà no plàstic.

Direcció d'Obra en el que hi constaran com a mínim les dades següents:

El equivalent d’arena serà superior a trenta (30).

-

Nom del subministrador

Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes d’assaig: NTL-105/72, NTL-106/72 i NTL-113/72.

-

Numero de sèrie del full de subministrament

-

Nom de la cantera

1.3.2 Mescles bituminoses en calent

-

Data del lliurament

Serà de compliment obligatori el PG 3/75 “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i

-

Nom del peticionari

Ponts”. Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (B.O.E. nº 213 del 5.9), O.M.

-

Tipus de granulat

del 21.1.88 del 21.1.88 (B.O.E. nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242

-

Quantitat de granulat subministrat

del 9.10).

-

Denominació del granulat(d/D)

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X,

-

Identificació del lloc de subministrament

del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment

emprar.

de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE.

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin constar que
acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses.

Són materials petris idonis provinents d’excavacions en roca de l’esplanada, en zones autoritzades pel Director de

1.3.2.1 Lligant hidrocarbonat.

les Obres, i tan sols en cas excepcional, de materials de préstec.

Característiques generals pels betums asfàltics:

Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a adequades a l’article 331.4

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.

al PG-3, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents.

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.

Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d’acomplir les especificacions de l’esmentat

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.

article PG-3.

El lligant a emprar serà:

Els materials de coronació del pedraplé, en un gruix no inferior a un metre (1 m) hauran de ser del mateix tipus

- Per a capa de base i intermèdia:

que els receptius per la coronació de terraplens.

BETUM ASFÀLTIC B-60/70:
Característiques del betum original:

1.3 Materials per a ferms.

- Penetració a 25º (NLT-124/84)................................................……6-7 mm

1.3.1 Tot-u artificial.

- Índex de penetració (NLT-181/84). ...............................................-0.7 - +1

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. El rebuig pel tamís 5 UNE serà com

- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84).......................48ºC - 57ºC

a mínim de setanta-cinc (75%) per cent.

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)....................................... .....<=-8ºC
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)................................................... ...>=90 cm

1.3.1.1 Composició granulomètrica.

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)...............................................99,5%

La corba granulomètrica del material estarà compresa en el fus 2N (50).

-Contingut d'aigua, en volum(NLT-123/84).......................................<=0,2%
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1.2.3 Materials per a pedraplens
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-Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)..........................................>=235ºC

1.3.2.4 Filler.

- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84).............................................>=1,00

El filler serà en un cent per cent (100%) d'aportació a les capes de trànsit i intermèdia, i en un cinquanta per cent

-Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72).................................................>=15%

(50%) a la capa base.

Contingut de parafines (NFT 66-015).............................................................<4,5%

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents:

Característiques del residu de pel·lícula fina:

Tamís UNE

% Passa

-Variació de massa (NTL-185/84).................................................. ..<=0,8%

0.63 mm

100

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)..............>= 50% de la penetració original

0.32 mm

95-100

-Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84).............<=9ºC

0.16 mm

90-100

Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)........................................................>=50 cm

0.080 mm

70-100

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent (3%).

característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra.
1.3.2.5 Tipus i composició de la mescla.
1.3.2.2 Granulat gruixut.

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les següents condicions

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de pedrera. El

corresponents a l'assaig Marshall (NLT-159/86), excepte les mescles drenants que es caracteritzaran per l'assaig

percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al

càntabre (NLT 352/86).

100%.
CONCEPTE

INTEMÈDIA

El coeficient de desgast mitjà per l’assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72, serà inferior a 30 a les

Tipus de mescla taula 542.6

S-12

capes intermèdia i de base. A la capa de trànsit aquest coeficient serà inferior a vint-i-cinc (25) i a vint (20) a les

Relació ponderal entre filler i betum

1,2

drenants.

Núm.de cops de cara

75

El valor del coeficient de polit accelerat al granulat a emprar a capes de trànsit, inclòs a mescles drenants serà com

Estabilitat en Kgf mínims

a mínim de cinquanta centèsimes (0.50). El coeficient de polit accelerat es determinarà d'acord amb les Normes

Deformació en mm

2 a 3,5

NLT-174/72 i NLT-175/73.

% de solcs en mescla

4a6

L'índex de llenties de les diferents fraccions del granulat serà inferior a trenta (30), excepte a les mescles drenants

% de solcs a granulats

15

que serà inferior a vint-i-cinc.

1000

% Pèrdues al Càntabre (25º C)

-

% Pèrdues al Càntabre en humit (25º C)

-

1.3.2.3 Granulat fi.
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una mescla d'ambdós

El fus granulomètric dels granulats serà el següent:

materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes.
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la mescla en

Tamisos

proporció superior al deu per cent (10%) del pes total dels granulats.

(mm)

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi les

% passa

UNE

20

12,5

10

5

2,5

0,63

0,080

100

80-95

71-86

47-62

30-45

15-25

4-8

condicions del granulat gruixut.
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i setanta cinc
(75) per a les naturals.
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La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit.
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. Flotador 60ºC………………………………….
1.3.3 Regs d'adherència.

>2000

. Estabilitat emmagatzematge

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre regs

- Diferencia A i B……………………… <5ºC

d'adherència, Article 531, que apareix a la circular nº 294/87 T de 23 de Desembre de 1987, amb les següents

- Diferencia penetració…………………

prescripcions particulars.

<10

. Recuperació elàstica a 25ºC………..……….. >70
. Contingut aigua……………………………….. <0,2%

1.3.3.1 Lligant.

. Densitat relativa 25ºC/25ºC……………………

Característiques generals pels betums asfàltics:

. Residu pel·lícula fina.

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. Ha de tenir una temperatura

- Variació de massa……………………. <1.0%

homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les

- Penetració (25ºC, 100g, 5s)…………...>65%

>1,0

superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.

. Variació A i B………………………………… -4+10

Els lligants a emprar compliran:

. Ductilitat (5ºC, 5cm/min)…………………….. >15 cm

BETUM ASFÀLTIC B-60/70:

El lligant a utilitzar a les següents mescles seran betums B-55/70 modificats amb polímers:

Característiques del betum original:

Mescles poroses en tots els casos.

-Penetració a 25º (NLT-124/84)……………

............................................. 6-7 mm

Mescles discontínues, segons les especificacions de la O.C.322/97 amb trànsit T0, T1 i T2.

-Índex de penetració (NLT-181/84).............

……………….....................-0.7 - +1

Mescles per a capes de petit espessor, segons les especificacions de la O.C. 322/97 amb trànsit T0, T1 i T2.

- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84). ....................….........48ºC - 57ºC

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de

-Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)........... ...................................….......<=-8ºC

característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra.

-Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)......................... ....................................….>=90 cm
1.3.3.2

-Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)...........................................…...<=0,2%

La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m2). No obstant, el Director de

-Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)........................................... ......…>=235ºC

l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades.

-Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)....................................................…..>=1,00

1.3.4 Granulats per a regs d'emprimació.

-Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72).........................................................…>=15%

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels dos

-Contingut de parafines (NFT 66-015)...........................................................<4,5%

materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes.

Característiques del residu de pel·lícula fina:

Dotació de lligant.

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3.

-Variació de massa (NTL-185/84)….............................................................<=0,8%
-Penetració a 25ºC (NLT-125/84).............…..........>= 50% de la penetració original

1.3.5 Emulsions bituminoses.

-Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)............….........<=9ºC

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre Ministerial de

-Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84).............................................................. ..>=50 cm

21 de Gener de 1988, publicat al B.O.E. del 3 de Febrer de 1988.

BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polímers:

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran:

Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents característiques:

- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència.

. Penetració (NLT 124/84)…………………….. 55-70

- Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació

. Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84)…………<-15ºC

- Emulsió asfàltica tipus ECR-2 en tractaments superficials.

. Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………….. >65ºC
. Ductilitat (NLT-126/84)……………………… >30 cm
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1.3.6 Reg de curat.

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del tipus I/32,5 i

S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987.

complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada.

1.4

1.4.4 Additius per a beurades, morters i formigons.

Beurades, morters i formigons.

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de les

1.4.1 Aigua per a beurades, morters i formigons.

instruccions EHE-98.

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a la instrucció

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de treball a utilitzar

per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat, EHE-98.

tal i com s'indica posteriorment.

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

1.4.5 Formigons.
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència característica,

1.4.2 Granulats per a morters i formigons.

determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus de formigons:

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les instruccions per

* Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva resistència característica arribarà com

al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98.

a mínim als quinze Newtons per mil·límetre quadrat (15 N/mm²).

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció d'àrids de

* Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva resistència

morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a l'adequació de les esmenta-

característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (25 N/mm²).

des procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes

* Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà com a mínim als

aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

trenta-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (35 N/mm²).

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, del que

A més a més de l'EHE-98 i RC-97 es tindrà present el següent:

s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a cada tipus

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin constar que

de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui intenció de fer servir el

acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel Reial Decret 1039/1991 per a ser

Contractista.

utilitzats en la fabricació de formigons.

Per als formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i característics del formigó amb els
l'aprovació definitiva de la fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel qual s’aprova

la que s'emprarà a l'obra.

la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).”

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del Projecte.

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les Normes UNE

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La treballabilitat

80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96.

del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista s'executi un formigó

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus homologats,

compacte i homogeni.

tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions recollides en el R.D.1313/1998.

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser aprovats per

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels assaigs de recepció

la Direcció d'Obra.

previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats que corresponen al director

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per a barrejar-

d’Obra.

lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La direcció

En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-97 per als

d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a

ciments sense marca de qualitat.

emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament.
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No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de transport i

75  DN  110 mm En barres de 6 ó 12 metres

posada en obra.

En els tubs de polietilè PE 100, la relació que hauran de complir les dimensions nominals són:

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons es

SDR 

realitzaran als següents nivells:

DN
e

Formigons tipus A

Nivell reduït.

On DN és el diàmetre nominal exterior i e l’espessor nominal.

Formigons tipus B

Nivell normal.

Per a PN 16 la relació SDR serà igual a 11.

Formigons tipus C

Nivell intens.

A més es limita el número de sèrie S:

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director d'Obra, i

S

sotmetre a la seva aprovació la següent documentació:

(SDR  1)
2

Per tant, per a PN 16 el número de sèrie serà 5.

Planta preparadora:

El tub es subministrarà amb taps de protecció en tots dos extrems.

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon).

A més del marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció “Apte per a ús alimentari” i/o el símbol

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de predosificació; sistema

.

de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de
pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre

Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a certificar que han estat sotmeses als

i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.).

controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificats en les normes anteriorment citades (UNE 53966 EX per a

Composició del laboratori de la planta: assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, ciment, additius,

PE 100).

aigua, formigó fresc i curat.
Unió de canonades

Identificació dels granulats:

Les unions de canonades de polietilè es faran amb maniguets electrosoldables o soldadura a testa.

Procedència i assaigs d'identificació.

Els maniguets seran de polietilè d’alta densitat PE 100 segons UNE 53965-1 EX i prEN

Identificació del ciment:

12201-3. La pressió nominal serà de 16 bar.

Procedència i assaigs de recepció.

Les dimensions i toleràncies venen especificades a la prEN 12201-3 (Compatible amb les

Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó:

dimensions dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran de color negre.

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, granulometries sense i amb ciment,
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a la revisió

La tensió d’alimentació haurà de ser entre 8 i 48 Vac. Les dimensions del connector seran de diàmetre 4 mm al

de totes les operacions de fabricació i control.

Sistema Continental o 4,7 mm al Sistema Americà o Anglès.

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels apartats 610.6,

Haurà de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió de fusió, temps de fusió i refredament i codi de

7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les toleràncies de les superfícies obtingudes seran les assenyalades a l'apartat

barres amb la informació necessària per a la fusió.

610.13.

Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta. En el seu
defecte, la màquina per soldar ha de detectar l’error en la soldadura (resistència trencada).
Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plàstic.

1.5 Materials per aigua potable.
1.5.1 Tubs

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en la norma

1.5.1.1 Canonada de polietilè

UNE 53965-1 EX.

S’instal·larà canonada de polietilè PE 100 PN 16. Serà de color negre amb bandes blaves longitudinals (com a mínim
de 4 bandes per diàmetres ≥ 75 mm) i compliran la normativa UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX.

Accessoris per a canonada de polietilè

Les canonades de polietilè es subministraran en barres.

S’utilitzaran accessoris de fosa dúctil amb unió amb brides.
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Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545.

Unions de canonades de fosa dúctil

L’espessor de paret mínim serà K=12, excepte les Tes que serà com a mínim de K=14 (segons

La unió entre canonades de fosa dúctil serà de tipus flexible. Amb aquest tipus d’unió, l’estanqueïtat s’aconsegueix

UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es farà amb pintura bituminosa de

mitjançant la compressió radial del anell d’elastòmer ubicat en el seu allotjament de l’interior de la campana del tub.

manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 m.

La unió es realitza introduint el extrem llis en l’endoll.

Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545.
Quan s’instal·lin accessoris de fosa dúctil la unió es farà amb brides de dimensions i forat a PN 16 segons UNE-EN
1092-2 i connexió a pressió o a pressió amb anell d’atapeïment, ambdós a contratracció.

La junta serà de cautxú EPDM o NBR de característiques segons la norma UNE-EN 681-1.
Es poden utilitzar unions amb sistema STOP per tal de paliar esforços a tracció que puguin produir que el tub
s’escapi de la unió.

Connexió a pressió
amb anell d’atapeïment

Accessoris per a canonades de fosa dúctil
Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545.

Les brides seran de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment exterior i

L’espessor de paret mínim serà K=12, excepte les Tes que serà com a mínim de K=14 (segons

intern amb resina epoxy d’espessor mínim 100 m. L’anell d’atapeïment serà de llautó o resina acetàlica i la junta

UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es farà amb pintura bituminosa de

es farà amb elastòmer EPDM o NBR. Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment

manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 m.

DACROMET.

Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545.

Les brides hauran de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada.

Les unions es faran:

Les brides de fosa hauran d’estar sotmeses a un assaig de corrosió: hauran de mantenir-se durant 240 hores dins

amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)

d’una cambra salina segons UNE 112017.

amb junta mecànica, amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i contrabrida mòbil foradada i subjecta
amb pern d’ancoratge.

1.5.1.2 Canonada de fosa dúctil
La canonada de fosa dúctil complirà la normativa UNE-EN 545.
El espessor de paret del tub serà K=9, segons norma UNE-EN 545. El revestiment exterior
serà de zinc metàl·lic aplicat en una capa mínima de 200 g/m2 recoberta per una capa de
pintura bituminosa de 70 m d’espessor mínim. El revestiment interior serà de morter de
ciment aplicat per centrifugació del tub en conformitat amb la norma UNE-EN 545.

Junta mecànica

El tub tindrà els extrems de tipus endoll llis i es subministrarà amb taps de protecció en els

Les brides seran orientables. La pressió nominal serà de 16 bar.

dos extrems. La longitud dels tubs serà de 5,5 o 6,0 metres per a diàmetres nominals entre 60 i 800 mm. Les

Els forats de la brida compliran la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).

dimensions, toleràncies i marcat dels tubs serà segons norma UNE-EN 545.

Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET o equivalent.

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en la norma
UNE-EN 545.
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desplaçaments horitzontals de la mateixa. Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense
desmuntar la vàlvula de la instal·lació i disposarà d’una base de recolzament.
L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el seu moviment durant
l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran vibracions.
L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.
Brida orientable

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà

El fabricant haurà de presentar la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en la

documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig de corrosió.

norma UNE-EN 545.
Instal·lació de la vàlvula de comporta
1.5.1.3 Equivalències entre canonades de polietilè i canonades de fosa dúctil

En general la vàlvula de comporta s’instal·larà dins d’una arqueta prefabricada amb caixa de polietilè o una arqueta

Els diàmetres nominals de les canonades de polietilè són exteriors mentre que els de les canonades de fosa dúctil

d’obra, tapa incorporada de fosa gris GG-20 i cargol d’acer inoxidable A2. Les mides seran 190x190 mm o 40x40

són interiors. Per tant l’equivalència entre canonades serà, per a un determinat diàmetre de polietilè, un diàmetre

cm i complirà amb la normativa DIN 4059V. Serà ajustable i la tapa haurà de portar inscrita la paraula AIGUA.

inferior per a canonada de fosa; per exemple: per a una canonada de polietilè 125 mm de PE100 PN16, el diàmetre

Quan sigui necessari, la vàlvula de comporta s’instal·larà dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 60x60cm.

interior és 102,2 mm i equival a una canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

El marc i la tapa seran de fosa dúctil revestits de pintura bituminosa o epoxy color negre. El marc i tapa serà quadrat
o rodó.

1.5.1.4 Derivacions a la canonada general

La classe serà (UNE-EN 124):

Complirà les mateixes especificacions que els accessoris de fosa dúctil.

B 125:

Voreres i zones per a vianants

Les unions es faran amb brida i connexió a pressió o a pressió amb atapeïment, ambdós a contratracció en el cas

D 400:

Calçada de carreteres

de canonades de polietilè i amb brides amb junta d’elastòmer o junta mecànica, en el cas de canonades de fosa

E600:

Calçada amb transit rodat

dúctil.

Anirà marcat segons norma UNE-EN 124. Com ha mínim haurà de portar inscrit la norma, classe, nom i/o sigla del

1.5.2 Accessoris

i/o Ajuntament.

1.5.2.1 Vàlvula de comporta

En el cas que formi part d’una instal·lació contraincendis complirà a més les característiques que especifiqui la

S’instal·laran vàlvules de comporta de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693).

normativa vigent que li afecti. Les tapes ubicades a la calçada (Classe D 400) disposarà d’una junta d’insonorització.

El revestiment tant interior com exterior serà d’epoxy amb un espessor mínim de 200 m.

La tapa haurà de ser articulada i desmuntable. El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han

L’obturador serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El pas haurà de

realitzat els especificats a la norma UNE-EN 124.

ser total amb l’obturador obert.
1.6 Materials per a senyalització i abalisament.

L’eix serà d’acer inoxidable (13% Cr) AISI 420 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN
681-1). La rosca de maniobra serà de llautó o bronze.

1.6.1 Marques vials.

Hauran d’anar marcat segons UNE-EN 19 o l’equivalent ISO 5209.

Les marques vials acompliran amb allò establert a la Norma 8.2.- I.C. "Marques Vials", aprovada per O.M. de 16 de

Els extrems seran per unió amb brides de forat PN 16 segons UNE-EN 1092-2 o l’equivalent

Juliol de 1987 i la Norma 8.3-IC: “Marques vials”.

(ISO 7005-2). La distància entre brides segons UNE-EN 558-1 “Válvulas de compuerta.

També acompliran allò especificat als Articles 278 i 289 del P.P.T.G. i a més a més les Prescripcions Tècniques

Embridado serie básica 14 (corta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part 1 – Sèrie F4.

obligatòries que s'indiquen a continuació:

No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització. Presentarà

a) El valor del coeficient W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3, no serà inferior a 7. També, cap dels

estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant un

assaigs del grup b) de l'Article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la.

sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que s’evitin
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1. MEMÒRIA

b) El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicació de la pintura, serà com a

Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre aplicades sobre el paviment,

mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat.

mitjançant la col·locació d'unes xapes metàl·liques de 30 x 15 cm. i un gruix de 1 a 2 mm. o sobre la superfície

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

d'aquell, al llarg de la línia per on ha de passar la maquinària i en sentit transversal a l'anomenada línia. Aquestes

quadrat.

xapes hauran d'estar netes i seques i, un cop dipositades de pintura i microesferes, es deixaran assecar durant mitja

d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, no serà superior al 30% a les

hora abans de recollir-les amb cura i desar-les en un paquet per enviar-les al Laboratori Central d'Estructures i

línies de l'eix o de separació de carrils, ni al 20% a les línies del vorell de la calçada.

Materials per a comprovar els rendiments aplicats.

e) Si els resultats dels assaigs, realitzats amb arranjament a quant es disposa a l'Ordre Circular nº 292/86 T. no

El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptació serà de 10 a 12, espaiades 30 o 40 m. Les

acomplissin els requisits dels Plecs de Prescripcions Tècniques, tant Generals com Particulars, les corresponents

xapes s'hauran de marcar amb la indicació de l'obra, lot, punt quilomètric i carretera a què corresponen.

partides de materials seran rebutjades, no es podran aplicar. En cas de que el Contractista hagués procedit a pintar

A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats acompleixen les especificacions, el

marques vials amb aquests materials, haurà de tornar a realitzar l'aplicació, a costa seva, en la data i termini que fixi

Laboratori Central d'Estructures i Materials redactarà un informe per cada mostra de pintura identificada on, a més

el Director.

dels valors individuals de cada assaig, figurarà el Coeficient de Valoració W1 a que es refereix l'Ar 278.5.3 del PG-

Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat serà necessari que els materials a utilitzar -pintura blanca

3.

i microesferes de vidre- siguin assajades per Laboratoris Oficials del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, per a

També el Director rebrà els informes corresponents a les microesferes de vidre, assaigs d'identificació de pintures

de determinar si acompleixen les especificacions vigents, Article 278 i 289 respectivament, del PG-3.

preses directament de la màquina i de les xapes recollides durant l'execució de la marca vial.

És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la qual s'haurà de fer amb els

El grau de deteriorament s'avaluarà mitjançant inspeccions visuals periòdiques als 3, 6 i 12 mesos de l'aplicació,

següents criteris:

realitzant, quan sigui notable, fotografies que es comparen amb el patró fotogràfic homologat per l'Àrea de

a) De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als Laboratoris Oficials, per a la seva identificació,

Tecnologia de la Direcció General de Carreteres.

un envàs de pintura original (normalment de 25 o 30 Kg) i un sac de microesferes de vidre (normalment de 25 Kg),

La intensitat reflexiva s'haurà de mesurar entre les 48 a 96 hores de l'aplicació de la marca vial, i als 3, 6 i 12 mesos,

i es deixarà un altre envàs com a mínim, de cada material, sota custòdia del Director, per a poder realitzar assaigs

mitjançant un retroreflectòmetre digital.

b) A les obres on s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es realitzarà un mostreig inicial

1.6.2 Senyalització vertical.

aleatori, a raó d'un pot de pintura i un sac de microesferes de vidre per cada 100 Kg. d'aplec de material, enviant

Acompliran allò especificat a l'Article 701 del P.P.T.G. L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó

després un pot i un sac presos a l'atzar entre els anteriorment mostrats, i reservant la resta de la mostra fins a

del tipus HM-15. Els cartells, pòrtics, banderoles i elements de sustentació hauran de ser capaços de suportar en

l'arribada dels resultats del seu assaig. Un cop confirmada la idoneïtat dels materials, els pots de pintura i sacs de

condicions adequades de seguretat una pressió de vent de 200 Kg/m2.

microesferes de vidre presos com a mostra principal podran tornar-se al Contractista per a la seva utilització.
c) Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs complerts indicats als Articles 278 i 289 del

1.7 Materials per a urbanització

PG-3, enviant els resultats al Director el més ràpidament possible (tèlex, telegrama, etc.), indicant si s'acompleixen

1.7.1 Vorades i rigoles

totes les prescripcions o si és necessari enviar una nova mostra per a fer assaigs de contrast, davant l'incompliment

Seran peces preficades de formigó que compliran les següents prescripcions:

d'alguna d'elles.

Control dimensional i d’aspecte

Un cop rebuda la confirmació de que els materials enviats a assajar acompleixen les especificacions, el Director

La Norma UNE 127.025 estableix les toleràncies en les dimensions de les peces i els seus defectes d’aspecte. La

podrà autoritzar el començament de les mateixes.

Norma UNE 127.026 defineix els mètodes d’assaig per a la comprovació dimensional.

d) Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant el Director procedirà a prendre mostres

Determinació de l’absorció d’aigua

de pintura directament de la pistola de la màquina, a raó de dos pots de 2 Kg. per lot d'acceptació, un dels quals

La Norma UNE 127.025 estableix un límit màxim d’absorció d’aigua de CA=4%. La Norma UNE 127.027 defineix

enviarà al Laboratori Central d'Estructures i Materials per a que es realitzin assaigs d'identificació, reservant l'altre

el mètode d’assaig per a la determinació de l’absorció d’aigua.

fins a l'arribada dels seus resultats, per assaigs de contrast.

Resistència mecànica a la flexió

DOCUMENT NÚMERO 1. MEMÒRIA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

122

Codi Validació: 6SZ3RD27KJACZ3QKZY93EZMTE | Verificació: https://vallromanes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 205 de 249

de contrast en cas de dubte.

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL T.M. DE VALLROMANES

1. MEMÒRIA

La Norma UNE 127.025 determina els valors mínim de resistència a la flexió depenent del tipus i classe de peça. La

1.8 Materials diversos.

Norma UNE 127.028 defineix el mètode d’assaig per determinar la resistència a flexió de les vorades rectes i rigoles

1.8.1 Fustes per a encofrats.

rectes.

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire, sense

Resistència mecànica a la compressió

presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs.

La Norma UNE 83.302 estableix els procediments per a l’extracció i conservació de provetes obtingudes de peces
de formigó endurit. També estableix les relacions entre longitud i diàmetre de les provetes. La Norma UNE 83.303

1.8.2 Suports de material elastomèric

estableix els procediments de refrentat de les provetes destinades a l’assaig de trencament per compressió. La

Es defineixen així els aparells de recolzament constituïts per capes alternatives de material elastomèric i acer,

Norma UNE 83.304 indica els mitjans i procediments que s’han d’emprar per al trencament per compressió de

capaços d'absorbir les deformacions i girs imposats per l'estructura que suporten.

provetes cilíndriques de formigó.

Els suports emprats en aquest projecte són encerclats, variant les seves formes i dimensions segons els esforços
que han de transmetre, tal i com apareix als plànols.

1.7.2 Panots

El material elastomèric estarà constituït per cautxú clorat completament sintètic (cloroprè, neoprè), les

Definició

característiques del qual hauran d'acomplir les especificacions següents:

Rajoles hidràuliques fetes amb ciment, colorants i granulats.

-

Duresa Shore a (ASTM D-676)60 +-3

Característiques generals

-

Resistència mínima a tracció 170 Kg/cm2.

Les peces han de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la cara

-

Allargament en trencament 350 %.

plana. No poden tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les variacions màximes admissibles d'aquests valors per a proveta envellida en estufa en setanta (70) hores i a cent

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llargària x amplària x gruix.

(100) graus centígrads són les següents:

Gruix de la capa fina

-

Canvi en duresa Shore a +10°.

-

Canvi en resistència a tracció +-15°C.

-

Canvi en allargament -40°C.

Tensió de trencament (UNE 127-006 i UNE 127-007):

-

Deformació remanent 35 %.

- Cara a tracció

>= 55 kp/cm2

El mòdul de deformació transversal no serà inferior a cent deu quilograms per centímetre quadrat (110 Kg/cm²).

- Dors a tracció

>= 35 kp/cm2

Les plaques d'acer emprades als cèrcols tindran un límit elàstic mínim de dos mil quatre-cents quilograms centímetre

>= 6 mm
<= 7,5%

Resistència al desgast (UNE 127-005)

<= 3 mm

Gelabilitat (UNE 127-003) Absència de senyals de

quadrat (2400 kg/cm²) i una càrrega en trencament mínim de quatre mil dos-cents quilograms per centímetre

trencament o deteriorament

quadrat (4200 kg/cm²).

Toleràncies:
- Dimensions

La càrrega tangencial mínima capaç de resistir la unió al material elastomèric serà en servei de vuitanta quilograms
± 0,2%

per centímetre quadrat (80 kg/cm²), essent la deformació tangencial corresponent de set dècimes (0,7).

- Gruix ± 8%
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi
- Rectitud d'arestes
- Balcaments
- Planor

± 0,4 mm

1.8.3 Escullera de pedra

± 0,1%

Es defineix com esculleres a emprar per a protecció talussos al conjunt de pedres de diferents dimensions

± 0,5 mm

procedents de pedrera que col·locades i encaixades entre sí resten disposades per a resistir els esforços a que

± 2 mm

seran sotmeses.

Condicions de subministrament i emmagatzematge

La pedra a emprar en esculleres serà angulosa, i d’una qualitat tal, que no es desintegri per l’exposició a l’aigua o a

Subministrament: Empaquetats sobre palets.

la intempèrie.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

Les esculleres es classificaran a la zona de pedrera i no s'admetrà la càrrega en un mateix element de transport
d'esculleres amb tipus nominal diferent.
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El coeficient de qualitat, mesurat per l'assaig de Los Angeles, determinat segons la Norma NLT-149/72, serà inferior

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per la

a cinquanta (50).

realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les comprovacions dels

Execució de les obres

replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment.

Els plans i cotes límits per a la col·locació de l'escullera seran els indicats als corresponents plànols. Els cantells

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts

tindran els seus límits per sobre i per sota dels plans teòrics que limiten cada tipus d'escullera en no més d'1/3 de

topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat

la seva dimensió nominal. Els blocs de pedra es col·locaran de manera que s'assoleixin les seccions transversals

d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al

indicades als plànols, les superfícies seran uniformes, sense lloms ni depressions.

director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

L'escullera es col·locarà en obra de tal forma que el seu volum de buits sigui menor del 30% i per tant la densitat
aparent de l'escullera col·locada ha de ser superior a 1,77 T/m3.

2.1.2 Accés a les obres.

Les rases de fonamentació i altres excavacions necessàries caldrà que siguin realitzades pel Contractista d’acord

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes les vies

amb els Plànols.

de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols

La pedra es col·locarà de manera que s’obtinguin les seccions transversals assenyalades en els plànols.

inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, etc.

El front de les pedres serà uniforme; i mancarà de lloms i depressions, sense pedres que sobresurtin o formin

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, conservades,

cavitats respecte a la superfície general.

mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors

Es preveu també la col·locació d’una membrana de geotèxtil de 385 g/m2 a la base de l’escullera i en els laterals.

per compte i risc del contractista.
L’Administració es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra civil i/o

Unitats d'obra, procés d'execució i control.

instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per

2.1 Treballs generals.

altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització per

2.1.1 Replantejament.

aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament.

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l'execució

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilització

de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista.

de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat.

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o

L’Administració es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de

part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig.

comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la responsabilitat

contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del

d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista

terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics,

hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director.

mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva.

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tècnic
especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs,

2.1.3 Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, demolició

grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les

i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de

característiques de l'obra.

les obres definitives.

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà l'assistència

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:

i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les

a) Oficines del contractista.

operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui

b) Instal·lacions per serveis del personal.

dret a cap indemnització.

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància.
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.
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e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, excepte

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats

si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa.

corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que

f)

figuri en algun document contractual.

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

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua.
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra.

2.2 Moviment de terres.

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense caràcter

2.3 Aclariment i estassada del terreny.

limitatiu, s'indiquen a continuació:

Definició.

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, etc.

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes

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

trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable.

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions.

Execució de les obres.

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3.

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

Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de les obres

2.3.1.1 Enderrocs i demolicions.

objecte del contracte.

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3.

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de la cota

manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

més baixa del terraplè o desmunt.

2.1.4 Maquinària i mitjans auxiliars.
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, útils i

2.3.1.2 Escarificació i compactació de ferms existents.

mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3.

producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-

L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la compactació

los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes esmentats.

entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb

2.3.2 Excavacions.

suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu

2.3.2.1 Consideració general.

cas, pel Director.

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la intel·ligència

topogràfiques precises.

que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o
inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball.

2.3.2.2 Excavació de rases, pous i fonaments.

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol

Definició.

altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns fonaments,

ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc., de qualsevol mides.

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a

Comprèn les següents operacions:

augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència,

-

capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament

L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de l'excavació.

mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no
excavable amb mitjans mecànics.
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La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual figurarà

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL T.M. DE VALLROMANES

-

Les operacions de càrrega. (en cas de materials inadequats o sobrants).

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes toleràncies

-

La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels

respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més

llocs d'emmagatzematge i abocadors.

zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca.

-

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa s'asseguraran

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

unitat d'obra.

contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop l'Enginyer Director hagi donat la

Classificació.

seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja.

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en:

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com irrupció



Excavació en terreny sense classificar.

d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries.



Excavació en sorres.

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director davant els



Excavació en roca.

nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació.

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o

de gran potència i fins i tot explosius o martell picador.

definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu

Execució de les obres.

càrrec les despeses originades per aquesta demora.

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referències

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les operacions es puguin

topogràfiques precises.

executar sense interrupció.

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la vista dels

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments.

terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions.

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments.

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades, es

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell picador o

notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les

qualsevol combinació d'aquests sistemes.

modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris.

Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució de

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima d'un

voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.

metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:

situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació.

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense que existeixi

- Longitud màxima de perforació.

en ells perill de vinclament.

- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes.

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-

- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes.

les contra qualsevol esmunyiment.

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada realitzant en el

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.

seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els

- Esquema de detonació de les voladures.

pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua,

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al de l'obra.

pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats.

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En qualsevol cas,

d'explosius i detonadors.

si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el material que caigués a

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de voladura, de

l'excavació serà extret pel Contractista.

forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions en

dels diferents tipus de barrinades.

estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra.
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1. MEMÒRIA

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL T.M. DE VALLROMANES

1. MEMÒRIA

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos adequats i

Execució de les obres

adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a tercers.

Els dispositius d’arriostrament i apuntalament de l’estrebada hauran d’estar en cada moment perfectament col·locats

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de materials.

sense que existeixi en ells perill de vinclament. La disposició de les seccions i les distàncies dels elements de

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa del terreny

l’estrebada seran les que especifica la norma NTE ADZ/76, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa.

o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del

Les riostres de fusta s’axamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-

Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament.

les contra qualsevol esllavissada. L’estrebada s’elevarà com a mínim cinc centímetres (5 cm) per sobre la línia del

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures s'ompliran

terreny o de la faixa protectora.

adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix

Tots els arriostraments i els seus respectius ancoratges es mantindran sota tensió continua, comprovant aquesta

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

última metòdicament. L’estrebada ha de comprimir les terres fortament, pel sistema d’execució que s’hagi adoptat.
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l’Enginyer Director, prescindir de l’estrebada en un tram

2.3.2.3

Cales per a localització de serveis

determinat, realitzant en el seu lloc l’excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas el

Aquesta unitat es refereix a l’execució de cales d’una amplada d’1,0 m en tants punts al llarg de la traça estimada

Contractista assenyalarà els pendents dels talussos pel que tindrà present les característiques del sòl o roca, el

com dicti la Direcció d’Obra.

temps que ha de romandre oberta l’excavació, la variació de les característiques del sòl amb la sequedat, filtracions

Per a l’execució de la cala s’utilitzaran mitjans únicament manuals, donat el perill d’afecció a la canonada.

d’aigua, pluja, etc., així com les càrregues tant estàtiques com dinàmiques en les proximitats.
El contractista presentarà, abans de l’excavació d’una zona, un pla d’estrebada que contempli les zones a estrebar y

2.3.2.4 Excavació per a descobriment i localització de serveis

el procediment, tal i com s’ha descrit amb anterioritat. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació de la Direcció de les

S’entendrà per excavació per a descobriment i localització de serveis, l’excavació i extracció dels materials de la

Obres, fet que no eximeix de responsabilitat al contractista en la tria del procediment i la realització dels càlculs

rasa un cop localitzats els serveis mitjançant les cales. En aquesta unitat d’obra es considerarà l’excavació del 0,30

necessaris. Les estrebades no s’aixecaran sense l’aprovació expressa de l’Enginyer Director de les obres.

m superiors a la canonada de clavegueram o als 0,30 m més de diàmetre de la canonada si es tracta d’aigua potable.

L’estrebada de les rases en zones urbanitzades s’ajustarà a les normes següents:

Els mitjans a utilitzar seran manuals, excepte quant a la proximitat a la canonada sigui el suficient, a criteri de la

- Les excavacions s’estrebaran en els casos d’edificis situats en les immediacions quan sigui de témer alguna avaria

Direcció d’Obra, per no tenir perill de trencament i en aquest cas es podrà utilitzar mitjans mecànics.

en els mateixos.
- En totes les estrebades que l’Enginyer Director estimi convenients, el Contractista realitzarà els càlculs necessaris,

2.3.3 Transport de terres

basant-se en les càrregues màximes que puguin donar-se sota les condicions més desfavorables.

per metres cúbics (m³) realment transportats a fora de l’àmbit de les obres. La mesura es farà deduint els volums

2.3.5 Esgotament d’excavació

reblerts dels volums excavats, sense considerar cap esponjament.

Aquesta unitat d’obra comprèn el conjunt d’operacions necessàries per recollir i evacuar les aigües que

M³ Càrrega, transport de terres, runa i productes d'excavació a l'abocador. El preu inclou la càrrega sobre camió

s’introdueixin a la zona de treball, sigui quin sigui el seu origen. En aquesta unitat d’obra s’inclouen:

del material amb mitjans mecànics i temps d'espera, transport a qualsevol distància dels productes procedents



Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

d'excavació i el cànon per a l'abocador autoritzat. Mesurat per m3 sobre plànol, sense considerar esponjament.



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

2.3.4 Apuntalament i estrebada

Execució de les obres

En aquesta unitat d’obra s’inclouen:

El Contractista informarà a l’Enginyer Director immediatament sobre la irrupció d’aigua amb la finalitat de que es

L’estrebada i apuntalament necessaris i els materials que la componen.

puguin prendre les mesures necessàries, indicant la longitud i cabal que serà necessari esgotar.

La desestrebada i desapuntalament si fossin necessaris.

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l’aprovació de l’Enginyer Director davant els

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta

nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l’excavació. Aquestes mesures inclouran l’especificació dels punts de

unitat d’obra.

desguàs.
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Les operacions de càrrega sobre camió i transport de terres, roca, runa i/o qualsevol producte d’excavació s’amidarà
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1. MEMÒRIA

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o

-

L'extensió d'una tongada.

definitives, procedirà, així que l’Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu

-

La humificació o dessecació d'una tongada.

càrrec les despeses originades per aquesta demora.

-

La compactació d'una tongada.

Les instal·lacions d’esgotament i la reserva d’aquestes hauran d’estar preparades a fi que les operacions es puguin

-

La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment.

executar sense interrupció.

-

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

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de recolzament dels tubs. La captació i evacuació de les

unitat d'obra.

aigües s’ha de fer de manera que no produeixi erosions o problemes d’estabilitat del terreny.

Execució de les obres.
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim

2.3.6 Repàs, piconatge i anivellament

de trenta centímetres (30 cm).

En aquesta unitat d’obra s’inclouen:

Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del terreny



El repàs i sanejament del fons de la rasa.

natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.



L’aportació d’un mínim de terres per a la correcció de nivells.

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per cent (98%) de



La compactació del fons.

la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat.

Execució de les obres

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica i testeres de passos inferiors, el material

No s’autoritzarà l’execució d’aquesta unitat quan no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referències

serà seleccionat, havent d’acomplir les condicions exigides en la coronació en una longitud igual a vint (20) metres,

topogràfiques precises.

amidats perpendicularment a cada un dels paraments de l'estrep o testeres de passos inferiors i fins a 1 (un) metre

Les cotes del fons de la rasa són les indicades als plànols, excepte si l’Enginyer Director, a la vista dels terrenys que

per damunt de la part superior de la volta o tauler del pas inferior. La compactació dels terraplens en aquestes

sorgeixin durant el desenvolupament de l’excavació, fixi, per escrit, altres fondàries.

zones serà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat.

Es procedirà a la neteja i anivellament del fons de l’excavació, permetent-se unes toleràncies respecte a la cota
en tres metres. El fons de l’excavació no ha de tenir material engrunat o fluix, i les esquerdes o forats han de quedar

2.4.1 Profunditat de rasa

reblertes. El grau de compactació serà del 95% de l’assaig Pròctor Modificat, i la qualitat del repàs efectuat requerirà

La canonada s’instal·larà a una profunditat adequada per a protegir-la de les gelades i per a que les càrregues mòbils

l’aprovació de la Direcció de les Obres.

que accidentalment pugessin passar per sobre del tub es distribueixin suficientment per la massa de terres que la

El fons de les excavacions es netejarà de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures s’ompliran

recobreix. La profunditat mínima recomanada és de 0,80 metres per sobre de la generatriu superior de la canonada.

adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l’excavació en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix
s’eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.

2.4.2 Amplada de rasa

El repàs s’ha de fer poc abans d’emplenar la rasa, sanejant d’acord amb les instruccions de la Direcció de les Obres,

La rasa pot ser tant estreta com permeti el diàmetre de la canonada:

també les zones inestables de petita superfície (bosses d’aigua, argiles expandides, turbes, etc). L’aportació de terres

-

per a la correcció dels nivells ha de ser mínima, igual a les terres existents i de la mateixa compacitat. Quan s’utilitzi

una amplada de rasa del diàmetre del tub més 400 mm.

corró vibratori per a compactar s’ha de donar unes passades al final sense vibració.

-

En canonades de fosa dúctil, serà igual al diàmetre de la canonada més 600 mm per a compactació o
reblert mecànic i el diàmetre del tub més 300 mm on no s’utilitzi la compactació mecànica.

2.3.7 Terraplenats i rebliments.

La fosa dúctil, gràcies a la seva resistència mecànica, admet recobriments inferiors que permeten en un

2.3.7.1 Rebliments localitzats.

determinat número de casos (terreny rocós, etc.) un substancial estalvi en la col·locació.

- Definició.

On es necessiti canvi de direcció, utilitzant la desviació lateral disponible de les juntes flexibles, la rasa

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

En canonades de polietilè, donat que tots els treballs d’unions es realitzen fora d’aquesta, es recomana

haurà de ser suficientment ample per a unir els tubs en línia, per a que la desviació es faci després d’haver

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

realitzat la unió.
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2.4 Canonades aigua potable.

teòrica en més o en menys, de quatre centímetres (± 4 cm) en el cas de tractar-se de sòls, i una planor de ± 15 mm

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL T.M. DE VALLROMANES

1. MEMÒRIA

2.4.3 Reblert de rasa

2.4.3.3 Senyalització de la canonada

2.4.3.1 Llit de recolzament

Sempre que la canonada es trobi soterrada anirà senyalitzada amb cinta avisadora d’aigua potable.

El fons de rasa haurà de ser pla.

La cinta s’haurà de col·locar sobre el sauló o recobriment, a uns 10 cm de la generatriu superior del tub, en la

El llit de recolzament té com objectiu garantir una repartició de les càrregues en la zona de recolzament. Segons el

direcció de la canonada i paral·lela a l’eix de la mateixa, de tal manera que la seva posició sigui intuïtiva al descobrir

material del fons de rasa es col·locarà o no un llit de recolzament de sorra fina abans d’instal·lar la canonada.

la rasa en futures avaries o reparacions.

Quan el terreny del fons de la rasa sigui material granular la canonada pot col·locar-se directament a fons de rasa.

Per a canonades de diàmetres iguals o superiors a 400 mm s’utilitzaran dues cintes avisadores separades entre si i

Si no, per exemple quan el terreny és de tipus rocós, s’haurà de col·locar un llit de recolzament d’alçada 0,1(1+DN)

en les mateixes condicions que per als diàmetres inferiors.

metres (essent DN el diàmetre nominal de la canonada). Es compactarà al 95% Proctor Normal.
Fons de rasa de material granular:

2.4.3.4 Reblert
La resta del reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l’excavació o amb
terrenys d’aportació, segons el terreny sigui compacte o rocós respectivament. Es farà amb tongades de com a
màxim 25 cm i es compactarà al 95% del Próctor Normal.
En el cas d’excavació amb rasadora per a terreny rocós, el material de l’excavació podrà utilitzar-se com a reblert.
2.4.4 Accessoris
Els accessoris com tes, colzes, vàlvules, taps, reduccions, boques de reg, etc., s’encoratjaran amb formigó, fet amb
una barreja de àrids rodons i ciment.

Fons de rasa de material no granular:

2.4.5 Requeriments previs a la posta en servei
Abans de posar en marxa la nova canonada instal·lada s’hauran de realitzar les següents operacions.
2.4.5.1 Proves de pressió interior
A mesura que es vagin muntant les canonades es sotmetran a la prova de pressió per trams no superiors a 500 m.
la pressió màxima de servei. La diferència de pressió entre el punt més alt i el més baix que es prova no serà
superior al 10% de la pressió de prova.
La canonada s’omplirà per la part més baixa i s’obriran boques per tal de purgar l’aire de la canonada. Quan es
comprovin canonades de formigó es recomana mantindre-les plenes 24 hores abans de la prova.
La bomba de prova tindrà dos manòmetres, un d’ells de comprovació aportat per la direcció d’obra o el servei.
Un cop la canonada sigui plena i lliure d’aire, es pujarà la pressió a un ritme no superior a 1 kg/cm2 cada minut fins

2.4.3.2 Recobriment

a aconseguir el valor fixat per la prova. A continuació, es tancarà la canonada durant 30 minuts.

Posteriorment, es col·locarà un recobriment de sauló fins una alçada tal que la canonada recolzi amb un angle de

La prova es considerarà satisfactòria quan durant els 30 minuts la pressió del manòmetre no presenti un descens

2 = 120º. Haurà de quedar compactat al 95% Proctor Normal per a que no quedin buits.

superior a l’arrel quadrada de P cinquens, sent P la pressió de prova.

Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sorra fina fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior en el cas de

En cas que el resultat de la prova fos negatiu, es tornarà a repetir després d’arreclar l’avaria o defecte.

canonada de polietilè, i fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior per a canonada de fosa dúctil. La compactació

Si durant les proves apareguessin trencaments en un 8% dels tubs provats es refusarà tot el lot de tubs. Si

serà d’un 95% Proctor Normal.

apareguessin més d’un 4% d’unions defectuoses es refusarà tot el lot del que formen part.
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La pressió de prova serà la necessària per tal que en el punt més baix resulti una pressió mínima igual a 1,4 vegades
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1. MEMÒRIA

Un cop el resultat de la prova de pressió sigui satisfactori es podrà passar a les proves d’estanqueïtat.

- Directiva Comunitat Econòmica Europea CEE 71/316
- RD. 1296/1986 establint el control CEE

2.4.5.2 Proves d’estanqueïtat

- Ordre del 28 de desembre del 1988 que regula els comptadors d’aigua freda i aigua calenta.

S’omplirà la canonada anant amb compte d’extreure tot l’aire i es mantindrà una pressió equivalent a la màxima de

- RD. 889/2006 que regula el control meteorològic de l’estat.

treball en el punt més desfavorable.

- Ordre ITC/279/2008 que regula el control meteorològic de l’estat dels comptadors d’aigua freda , tipus

La prova es realitzarà tancant la xarxa a provar i alimentant-la per mitjà d’un comptador. Es mesurarà la quantitat

A i B.

d’aigua necessària, V, per mantenir durant dues hores la pressió de prova.

La normativa tècnica de referència serà la Norma ISO 4046-1.

Es considerarà satisfactòria si resulta:

Hauran de determinar de manera continua el volum d’aigua que passa per ells (exclòs qualsevol altre líquid). Han

V≤KxLxD

d’incloure un dispositiu mesurador que accioni un dispositiu indicador.

Sent L la longitud de la canonada en metres, D el diàmetre interior de la canonada en metres i K el coeficient que

Materials

val 0.400 per canonades de formigó armat, 0.350 per fibrociment, acer i plàstic, 0.300 per fossa i 0.250 per formigó

El comptador es fabricarà amb materials que tinguin una resistència i una estabilitat adequades a l’ús al que es

pretesat.

destinin; amb materials resistents a les corrosions internes i externes normals, protegint-se, en cas de necessitat,
mitjançant l’aplicació de tractaments superficials adequats. Totes les parts del comptador en contacte amb l’aigua

2.4.5.3 Desinfecció de la xarxa

hauran de realitzar-se amb materials que compleixin la legislació sanitària vigent i no provoquin cap degradació en

Primer s’aïllarà el tram a desinfectar mitjançant el tall de vàlvules pertinents i posar el tub en càrrega.

la potabilitat de la mateixa.

Un cop estigui el tub en càrrega i aïllat de la resta de la xarxa, s’injectarà hipoclorit sòdic per diferents punts del

Les variacions de temperatura de l’aigua, que es produeixin dins del rang de temperatures de treball, no hauran

tram per tal d’aconseguir una mescla uniforme fins a arribar a uns nivells de clor de 4 ppm.

d’alterar els materials que s’utilitzin en la seva fabricació.

A continuació la canonada romandrà durant 24 hores plena d’aigua i clor. Quan hagi transcorregut aquest temps

Estanqueïtat. Resistència a la pressió

comprovarem els nivells de clor una altra vegada.

Els comptadors hauran de resistir, de manera permanent, sense que es produeixin defectes de funcionament, ni

En cas de detectar clor, aquest tram es buidarà i es posarà en servei, en cas contrari, es repetirà aquesta operació

fuites ni filtracions a través de les parets, ni deformació permanent, la pressió continua de l’aigua per a la que estan

fins a assolir els resultats esmentats.

previstos. El valor de la pressió nominal serà de 16 bars.

2.4.5.4 Requeriments addicionals

El dispositiu indicador haurà de permetre, mitjançant la simple juxtaposició de les indicacions dels diferents elements

En zones on el trànsit rodat pugi provocar càrregues que no siguin absorbides per les pròpies terres, degut a poca

que el constitueixen, una lectura segura, fàcil i inequívoca del volum d’aigua que travessa el comptador, expressat

profunditat o a que la influència de la seva magnitud és elevada, sempre que sigui possible s’instal·larà canonada de

en metres cúbics. El volum vindrà donat per la lectura de xifres alineades consecutivament que apareguin en una o

fosa dúctil.

varies obertures.

En els carrers de les ciutats, la canonada es col·locarà preferentment sota les voreres.

Amb el fi de poder distingir entre els múltiples i submúltiples del metre cúbic, s’emprarà el color negre com
indicador del metre cúbic i llurs múltiples, i el color vermell, com indicatiu dels submúltiples del metro cúbic. L’altura

2.4.6 Escomeses d'aigua potable

real o aparent de les xifres alineades no serà inferior a 4 mm.

2.4.6.1 Elements que intervenen a l'escomesa

Els comptadors podran incloure un dispositiu de regulació que permeti modificar la relació entre el volum indicat i

Comptadors d’aigua freda

el volum real del líquid que travessi el comptador. Aquest dispositiu és obligatori per als comptadors que utilitzin

Es considera comptadors d’aigua freda quan la temperatura de l’aigua oscil·la entre 0ºC i 30ºC. Compliran les

l’acció de la velocitat de l’aigua sobre un element que gira per realitzar la mesura.

especificacions que es determinen en els següents reglaments:

Queden prohibits els dispositius que accelerin la velocitat del comptador per sota del cabal mínim.

- Directiva Comunitat Econòmica Europea CEE 75/33

Inscripció i marques

- Directiva Comunitat Econòmica Europea CEE 79/830

Tot comptador portarà obligatòriament, de manera visible i intel·ligible, agrupades o distribuïdes a la caixa, al dial

- Directiva Comunitat Econòmica Europea CEE 2004/22

del dispositiu indicador o a la placa descriptiva, les indicacions següents:
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Dispositiu indicador
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1. MEMÒRIA

a) El nom o la raó social del fabricant.

DN  110 mm En barres de 6 metres
En els tubs de polietilè PE 100, la relació que hauran de complir les dimensions nominals són:

b) La classe metrológica i el cabal nominal expressat amb metres cúbics per hora.

SDR 

c) L’any de fabricació i el número del comptador, separats inequívocament.

DN
e

On DN és el diàmetre nominal exterior i e l’espessor nominal.

d) Una o dos fletxes que indiquin el sentit del flux.

Per tant el núm. de sèrie haurà de ser 5 per a PN 16.

e) El signe d’aprovació de model o, en el seu cas, d’aprovació de model CEE.

Requeriments addicionals

f)

El tub es subministrarà amb taps de protecció en tots dos extrems.

La pressió màxima de servei en bar.

A més del marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció “Apte per a ús alimentari” i/o el símbol

g) La lletra V o H, si el comptador només pot funcionar correctament en posició vertical (V) o en posició

.

horitzontal (H).

Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a certificar que han estat sotmeses als
controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificats en les normes anteriorment citades (UNE 53131 per PE

h) Emplaçament de les marques de verificació. Ha d’estar previst un emplaçament sobre una peça essencial

32 i UNE 53966 EX per a PE 100).

(en principi la carcassa), visible sense desmuntatge, per col·locar les marques de verificació.
i)

Precintat. Els comptadors hauran de portar dispositius de protecció que pugin ser precintats amb la

2.4.6.3

finalitat d’impedir, tant abans com després de la instal·lació correcta del comptador, el desmuntatge o

Collarí de presa

Els collarins de presa s’utilitzaran per escomeses fins a 2”. El diàmetre de la sortida del collarí i el forat seran de

la modificació del comptador o del seu dispositiu de regulació, sense deteriorament de aquests

diàmetre superior o igual al de l’escomesa.

dispositius.

La pressió nominal serà de 16 bar.

Requeriments addicionals

El tipus de collarí depèn del tipus de canonada de la xarxa general.

El comptador haurà de disposar d’un totalitzador orientable en totes les posicions. Haurà de ser estanc a l’aigua i a
l’aire i insensible a l’entelat. La lectura serà numèrica. La transmissió haurà de ser magnètica i protegida contra
l’acció de camps magnètics externs.
Els comptadors de diàmetres  40 mm hauran de portar incorporat un filtre a l’entrada.

TIPUS DE COLLARÍ

CANONADA

Capçal més banda

Fosa dúctil o fibrociment

Collarí

Polietilè o PVC

Per a tubs de polietilé només s’utilitzarà PE 100 PN 16.

Cada tipus de collarí disposa una opció de muntatge amb o sense càrrega, segons el forat es faci amb la canonada

Les canonades PE 32 seran de color negre i compliran la normativa UNE 53131 en quant a dimensions, toleràncies

plena o buida respectivament.

i marcat de la canonada. D’altra banda, les canonades PE 100 seran de color negre amb bandes blaves longitudinals

Els collarins hauran de satisfer els següents assaigs, realitzats en un laboratori acreditat:

(per a diàmetres  63 mm un mínim de tres bandes i per a diàmetres superiors un mínim de quatre) i compliran la

- Assaig d’estanqueïtat: P=2. PN durant 30 minuts.

normativa UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX.

- Assaig d’agarrada del collarí: Verificar que no existeix desplaçament del collarí sobre la canonada, aplicant

Les canonades de polietilè es subministraran en rotllo o en barres segons el diàmetre i la densitat.
PE 32

25  DN  40
DN = 50 mm

PE 100 25  DN  40 mm
DN = 50 mm

mm

un par de gir de 50 N·m a la part superior.

En rotllos de 100 metres

- Assaig de corrosió: 240 hores en cambra de boira salina segons UNE 112017.

En rotllos de 50 ó 100 metres
En rotllos de 100 metres

Collarí de presa per a canonades de fosa dúctil i fibrociment

En rotllos de 50 ó 100 metres

63  DN  75 mm En rotllos de 50 ó 100 metres o en barres de 6 metres

El cos del capçal serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). Estarà

90  DN  110 mm En rotllos de 25 ó 50 metres o en barres de 6 metres

recobert de resina epoxy amb un espessor mínim de 100 m i les juntes seran d’elastòmer EPDM o NBR (UNEEN 681-1). La sortida serà roscada.
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2.4.6.2 Tub
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El collarí haurà de portar inscrita la marca, PN, DN, i tipus de material la banda el DN i el rang d’aplicació.

Collarí sense càrrega

El capçal és munta a la canonada mitjançant una banda d’acer inoxidable AISI 304.

Per muntar el collarí sense càrrega s’haurà de buidar la canonada.

La banda tindrà un espessor de 1,5 mm i un ample de 64 mm. Els espàrrecs han de ser M 16 d’acer inoxidable AISI

Collarí amb càrrega

304 o acer amb recobriment DACROMET. Les rosques seran d’acer inoxidable i resistents als àcids.

Es munta el collarí amb la canonada plena.

La banda portarà un adhesiu indicant el diàmetre nominal del tub sobre el que es munta el collarí i el diàmetre
exterior mínim i màxim que abasta (tolerància) permetent que s’adapti a qualsevol tipus de canonada. A més, aquesta
banda estarà recoberta de cautxú, el que permet una gran adaptabilitat a les irregularitats del tub.
Collarí sense càrrega
Per muntar el capçal sense càrrega s’haurà de buidar la canonada.
El collarí disposa d’una espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop s’ha fet el forat amb una màquina de preses
dimensionada pel collarí a muntar, es retira la broca tant com sigui possible i s’empeny l’espàtula per tallar el pas de
l’aigua. Un cop completada la toma de servei, es retira l’espàtula del cos del capçal alliberant la pressió dins del tub,
i es col·loca la tapa protectora.
2.4.6.4 T de derivació
Les T de derivació s’utilitzaran per escomeses de més de 2”. El diàmetre de la sortida de la T serà sempre superior
Collarí amb càrrega

o igual al de l’escomesa. El tipus de T depèn del tipus de canonada de la xarxa general.

Es munta el capçal amb la canonada plena.

Fosa dúctil
Polietilè

El capçal disposa d’una espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop s’ha fet el forat amb una màquina de preses

CANONADA
Fosa dúctil, fibrociment, PVC
o Polietilè
Polietilè

T de derivació de fosa dúctil per a canonades de fosa dúctil, fibrociment, PVC o polietilè

dimensionada pel collarí a muntar, es retira la broca tant com sigui possible i s’empeny l’espàtula per tallar el pas de
l’aigua. Un cop completada la toma de servei, es retira l’espàtula del cos del capçal alliberant la pressió dins del tub,

S’utilitzaran T de derivació de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545. El espessor mínim serà

i es col·loca la tapa protectora.

de K=14 mm. El revestiment tant exterior com interior es farà amb pintura bituminosa de manera que l’espessor

Collarí de presa per canonades de PE i PVC

mig de la capa no sigui inferior a 70 m.

El collarí serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) amb quatre cargols

Canonada de fosa dúctil

d’acer inoxidable AISI 304. Estarà recobert de resina epoxy amb un espessor mínim de 100 m i les juntes seran

Les unions es faran amb brides o per junta mecànica:

d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1). La sortida serà roscada.
El collarí ha de portar inscrita la marca, PN, DN de la canonada i el diàmetre de la rosca de sortida.
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TIPUS DE T
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Per a canonades de polietilè la unió també es podrà fer amb un portabrides de polietilè PE
100 PN 16 per soldar per una banda a la canonada amb un maniguet electrosoldable. Les
dimensions i toleràncies compliran la norma UNE 53966. Serà de color negre i portarà la
marca el tipus de resina, la pressió nominal, el fabricant i el diàmetre nominal.
Les peces seran injectades, no manipulades i es subministraran en de forma individualitzada
Unió amb brides

Junta mecànica

en bossa de plàstic.
El fabricant haurà de presentar la documentació que acrediti que s’han realitzat els assaigs descrits a la norma UNE

La junta amb brides es farà amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1).

53965-1 EX.

La junta mecànica es fa introduint el extrem llis en un endoll i a continuació, mitjançant la compressió d’un anell de

A l’altra banda es col·locarà una brida boja d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 segons ISO 7005-1.

junta amb contrabrida i perns d’ancoratge. La junta serà d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1).

T de derivació de polietilè per a canonades de PE

La brida serà PN 16. Per a diàmetres menors a 300 mm la brida serà orientable; per a diàmetres de 300 mm i

Les derivacions a canonades de PE es faran amb llautó estampat, polietilè electrosoldable o per soldar amb maniguets

superiors podrà ser fixa o orientable.

electrosoldables.

Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET o equivalent.

Serà de polietilè d’alta densitat PE 100 segons UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3. La pressió nominal serà de 16 bar.

El fabricant haurà de presentar la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en la

Podrà utilitzar-se be electrosoldable, be per soldar amb maniguets electrosoldables. No es permet la soldadura a

norma UNE-EN 545.

testa.

Canonada de fibrociment
La unió es farà amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1).
Canonada de PVC o Polietilè
La unió es farà amb brides de dimensions i forats a PN 16 segons UNE-EN 1092-2 i connexió a pressió o a pressió
amb anell d’atapeïment ambdós a contratracció. La pressió nominal serà de 16 bar.

Maniguet electrosoldable

Les dimensions i toleràncies venen especificades a la prEN 12201-3 (Compatible amb les dimensions dels tubs
segons UNE 53966 EX) i seran de color negre.
Connexió a pressió

Connexió a pressió

La tensió d’alimentació haurà de ser entre 8 i 48 Vac. Les dimensions del connector seran de diàmetre 4 mm al

amb anell d’atapeïment

Sistema Continental o 4,7 mm al Sistema Americà o Anglès.
Haurà de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió de fusió, temps de fusió i refredament i codi de

El cos de la brida serà de fos dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). Tindrà un

barres amb la informació necessària per a la fusió.

revestiment exterior i intern amb resina epoxy d’espessor mínim 100 m. L’anell d’atapeïment serà de llautó o

Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta. En el seu

resina acetàlica i la junta es farà amb elastòmer EPDM o NBR. Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer

defecte, la màquina per soldar ha de detectar l’error en la soldadura (resistència trencada).

amb recobriment DACROMET.

La longitud de les Tes iguals o reduïdes, així com les reduccions tindran unes dimensions el més aproximades

Ha de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada.

possible als seus homòlegs en fosa dúctil i es subministraran, si així es requereix, amb una brida ja muntada. La brida

Es farà un assaig de corrosió: es col·locarà 240 hores dins d’una cambra amb boira salina segons UNE 112017.

serà d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 (ISO 7005-1).
Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plàstic.
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T electrosoldable
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1. MEMÒRIA

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en la norma

S’instal·laran vàlvules de registre de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693).

UNE 53965-1 EX.

El revestiment tant interior com exterior serà d’epoxy amb un espessor mínim de 200 m.
L’obturador serà d’assentament elàstic de CuZn39Pb3 (Ms 58) amb elastòmer vulcanitzat. El pas haurà de ser total

2.4.6.5 Vàlvules

amb l’obturador obert.

S’instal·laran vàlvules al ramal de presa de la canonada principal, a l’entrada i a la sortida del comptador de pressió

L’eix serà d’acer inoxidable St. 1,4021 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer EPDM, NBR, SBR o PTFE. Els cargols

nominal 16 bar.

seran hexagonals enfonsats i protegits contra la corrosió mitjançant la junta plana del casquet.

Vàlvules per a comptadors de diàmetre  20 mm

Els extrems seran roscats per a unió amb accessoris per a tub de politilè.

Per a diàmetres menors a 20 mm s’utilitzaran vàlvules de llautó amb rosca. Les dimensions i el marcat venen

Hauran de portar inscrit la marca, PN i DN.

especificat en la norma UNE 19804.
El tipus d’obturador pot ser de bola (resina acetàlica, llautó o llautó amb recobriment de tefló) o d’assentament pla
(elastòmer EPDM, NBR o SBR). A la vàlvula de assentament pla el mecanisme d’obturació ha de permetre ser
reemplaçat sense desmuntar la vàlvula de la instal·lació.
L’eix de maniobra serà de llautó i les juntes d’estanqueïtat seran de elastòmer EPDM, NBR, SBR o PTFE. Els cargols
seran d’acer amb recobriment DACROMET.
La maniobra serà manual mitjançant papallona i el sentit de tancament serà horari. Haurà de mantenir el DN en tot
Instal·lació horitzontal

el recorregut de l’aigua amb la vàlvula totalment oberta.

Instal·lació vertical

Vàlvula d’entrada
No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització. Presentarà estanqueïtat total.

Els tipus d’unió seran:

S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant un sistema de guies laterals o per la mateixa

A l’entrada mitjançant un accessori per a unió amb tub de polietilè.

geometria del cos, de tal manera que s’evitin desplaçaments horitzontals de la mateixa. Permetrà reemplaçar el

A la sortida la rosca és a esquerres i s’haurà d’instal·lar un maniguet de doble rosca esquerra/dreta

mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la instal·lació i disposarà d’una base de recolzament.

de la mètrica corresponent al comptador o rosca boja.

L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el seu moviment durant

La vàlvula d’entrada haurà de permetre instal·la un sistema antifrau sense haver d’interrompre

l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran vibracions.

l’alimentació general.

S’instal·larà una vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unions roscades a la sortida del comptador.

Els tipus d’unió seran:
-

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà

A l’entrada la rosca és a esquerres i s’haurà d’instal·lar un maniguet de doble

documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig de corrosió.

rosca esquerra/dreta de la mètrica corresponent al comptador o rosca boja.
-

Vàlvules per a comptadors de diàmetre  50 mm

A la sortida mitjançant un accessori per a unió amb tub de polietilè.

S’instal·laran vàlvules de comporta de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN
1693). El revestiment tant interior com exterior serà d’epoxy amb un espessor mínim de 200 m.

Portarà incorporat un dispositiu antiretorn amb tancament tipus torpede, activat amb pestell, guiat de manera que

L’obturador serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El pas haurà de

no sigui permès el moviment lateral, amb junta de tancament tipus torpede. Serà de material antioxidant,

ser total amb l’obturador obert.

preferentment Nylon, Rilsan o Poliacetal. La molla serà d’acer inoxidable.

L’eix serà d’acer inoxidable (13% Cr) AISI 420 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN

Els assaigs a realitzar tant a la vàlvula com al dispositiu antiretorn es faran en un laboratori acreditat i seran els

681-1). La rosca de maniobra serà de llautó o bronze.

recollits a la norma UNE 19804. A més es farà un assaig de corrosió.
Vàlvules per a comptadors de diàmetre 25    40 mm
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L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.

Vàlvula de sortida
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Hauran d’anar marcat segons UNE-EN 19 o l’equivalent ISO 5209.

Podrà utilitzar-se be electrosoldable, be per soldar amb maniguets electrosoldables. No es

Els extrems seran per unió amb brides de forat PN 16 segons UNE-EN 1092-2 o l’equivalent

permet la soldadura a testa.

(ISO 7005-2). La distància entre brides segons UNE-EN 558-1 “Válvulas de compuerta.

Els accessoris compliran les mateixes especificacions tècniques que la T de derivació de

Embridado serie bàsica 14 (corta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part 1 – Sèrie F4.

polietilè electrosoldable.

No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització. Presentarà

Accessoris per diàmetres  50 mm

estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant un

Per a diàmetres superiors a 50 mm s’utilitzaran accessoris de fosa amb unió amb brida o accessoris de polietilè

sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que s’evitin desplaçaments horitzontals

electrosoldable o per soldar amb maniguets electrosoldables.

de la mateixa. Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la instal·lació

Accessoris de polietilè

i disposarà d’una base de recolzament.

Els accessoris compliran les mateixes especificacions tècniques que la T de derivació de polietilè electrosoldable.

L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el seu moviment durant

Accessoris de fosa dúctil

l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran vibracions.

Els accessoris de fosa dúctil compliran les mateixes característiques que la Te de derivació, excepte l’espessor de

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.

paret mínim que serà de K=12 (UNE-EN 545).

S’instal·larà una vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unions amb brides a la sortida del comptador.

Quan s’instal·lin accessoris de fosa dúctil, la unió es farà amb brides de dimensions i forat a PN 16 segons UNE-EN

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà

1092-2 i connexió a pressió o a pressió amb anell d’atapeïment, ambdós a contratracció.

documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig de corrosió.

També podrà utilitzar-se un portabrides de polietilè PN 16 per soldar amb maniguets i una brida boja de forat a PN
16 segons ISO 7005-1.

2.4.6.6 Accessoris
Accessoris per diàmetres  40 mm

2.4.6.7 Escomesa d’aigua potable per comptador individual

Per a diàmetres inferiors a 40 mm, tots els accessoris utilitzats en l’escomesa seran de llautó per a tub de PE de

Les escomeses estaran compostes en tots els casos de:

polietilè o accessoris de polietilè electrosoldable o per soldar amb maniguets electrosoldables. La pressió nominal

-

serà en els dos casos de 16 bar.

Collarí de pressa per escomeses de diàmetre inferior a 50 mm i de derivació en T per a diàmetres de 50

Accessoris de llautó

-

Vàlvula de registre amb trampilló a l’espai públic

Compliran la normativa DIN 8076 i han de portar inscrit la marca, PN, DN canonada i tipus de llautó (CW617N o

-

Vàlvula d’entrada al comptador

CW602N). La connexió serà a pressió amb rosca d’atapeïment; l’anell d’atapeïment tindrà com a mínim 3 dents.

-

Vàlvula de sortida del comptador, amb dispositiu de retenció incorporat

-

Tub d’escomesa, PE 100 AD PN 16

La composició del llautó serà CuZn40Pb2 o CuZn36Pb2As i es fabricarà mitjançant un procés

En alguns casos es pot instal·lar una vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra a la vorera, abans la vàlvula

de estampat en calent. La junta serà d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1).

d’entrada al comptador. S’instal·larà a la vorera fora del límit de la propietat.

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs

Les escomeses individuals d’aigua potable es classificaran segons el diàmetre del comptador d’aigua freda a instal·lar,

recollits en les normes UNE-EN 712, UNE-EN 713 I UNE-EN 715. A més es farà un assaig de

que alhora depèn del cabal a subministrar.

corrosió.
2.4.6.6.1.1 Accessoris electrosoldables
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FIGURA

DIÀMETRE DEL

DIÀMETRE DELS TUBS

-

Collarí de presa.

COMPTADOR

D’ESCOMESA

-

Tub de polietilè PN16 segons diàmetre del comptador.

13 mm

DN 32 Tub de polietilè PN 16

-

Vàlvula de registre

20 mm

DN 32 Tub de polietilè PN 16

-

Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada.

25 mm

DN 40 Tub de polietilè PN 16

-

Comptador. Haurà de portar integrat el filtre a l’entrada.

30 mm

DN 50 Tub de polietilè PN 16

40 mm

DN 63 Tub de polietilè PN 16

-

Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada. Haurà de portar integrada un sistema

50 mm

DN 75 Tub de polietilè PN 16

65 mm

DN 90 Tub de polietilè PN 16

80 mm

DN 90 Tub de polietilè PN 16

100 mm

DN 125 Tub de polietilè PN 16

Unió amb rosca

Unió amb platines

antiretorn.
-

Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó.

S’instal·larà a la façana de l’edifici dins d’un armari de poliester reforçat amb fibra de vidre amb aïllament tèrmic
total. Es col·locarà a una alçada entre 50 i 80 mm de terra i la porta tindrà unes dimensions de 30x45 cm. El
tancament es farà amb un pestell accionat mitjançant una clau segons Companyia Subministradora.
La porta de l’armari haurà de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un espai reservat
per a posar el nom de la Companyia Subministradora i/o Ajuntament.

instal·lació
El comptador s’instal·larà al límit de la propietat, ja sigui façana de l’edifici o límit de
parcel·la, per tal de permetre la seva lectura i manipulació sense haver d’immiscir-se en la

L’armari portarà integrades les vàlvules d’entrada i sortida del comptador.

propietat privada.

Per tal d’evitar afectar la façana de l’edifici en cas de reparacions, el tub d’entrada al comptador anirà entubat, dins
Comptador de 13-20 mm

d’un tub de dos diàmetres superiors al de la canonada d’entrada, des d’uns centímetres per sota del nivell de vorera

Instal·lació a la façana de l’edifici

fins a l’armari del comptador.

En primera instància el comptador s’instal·larà a la façana de l’edifici.
Límit
propietat

Quan la propietat no estigui delimitada per un mur, el comptador s’instal·larà dins d’un armari de formigó

Armari
Vàlvula entrada

prefabricat.

Tub

comptador

Els elements que formen l’escomesa són:

Arqueta
Vàlvula sortida
comptador amb

Collarí

vàlvula de retenció

de presa
Vàlvula de

-

Collarí de presa.

-

Tub de polietilè PN 16 AD segons diàmetre del comptador.

-

Vàlvula de registre

-

Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada.

-

Comptador. Haurà de portar incorporat el filtre a l’entrada.

registre

Els elements que formen l’escomesa són:
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-

L’arqueta de fosa de ferro ha de portar incorporada una vàlvula de tancament esfèric, de pas total, abans del

Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada. Haurà de portar incorporat un sistema
antiretorn.

-

comptador, i una vàlvula de retenció després del comptador. A més ha de portar els
accessoris per la connexió del tub de polietilè en cada extrem.

Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó.

L’arqueta s’instal·larà sempre fora de la zona de rodadura.

La porta serà de poliester reforçat amb fibra de vidre i aïllament tèrmic.

Per tal d’evitar afectar a la façana de l’edifici en cas de reparacions, s’haurà de col·locar

Haurà de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un espai reservat per a posar el

un tub passamurs pel pas del tub d’alimentació. El tub passamurs es considerarà instal·lació interior i per tant, anirà

nom de la Companyia Subministradora i/o Ajuntament. El tancament es farà amb un pestell

a càrrec de l’abonat.

accionat mitjançant una clau segons Companyia Subministradora.

Comptadors de 25-30-40 mm
Instal·lació a la façana de l’edifici
S’instal·larà a la façana de l’edifici dins d’un armari d’obra.
Els elements que formen l’escomesa són:

Instal·lació dins d’una arqueta a terra
Quan no sigui possible realitzar cap de les instal·lacions anteriors, el comptador s’instal·larà dins d’una arqueta de
fosa de ferro a terra.

Límit
propietat
Arqueta
comptado
r
Collarí de
presa
Vàlvula de
sortida amb

Tub de polietilè PN16 AD segons diàmetre del comptador.

-

Vàlvula de registre

-

Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada.

-

Comptador. Haurà de portar incorporat el filtre a l’entrada.

-

Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada. Haurà de portar incorporat un sistema

Vàlvula de registre

-

Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió roscada.

-

Comptador. Haurà de portar incorporat el filtre a l’entrada.

-

Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió roscada.

-

Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió roscada.

-

Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó.

La porta haurà de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un espai reservat per
a posar el nom de la Companyia Subministradora i/o Ajuntament.
Per tal d’evitar afectar la façana de l’edifici en cas de reparacions, el tub d’entrada al comptador anirà entubat, dins
d’un tub de dos diàmetres superiors al de la canonada d’entrada, des d’uns centímetres per sota del nivell de vorera
fins a l’armari del comptador.
Instal·lació dins d’una arqueta a terra
Quan no sigui possible realitzar la instal·lació del comptador a la façana de l’edifici, el comptador s’instal·larà dins
d’una arqueta de fosa de ferro a terra.

antiretorn.
-

-

accionat mitjançant una clau segons Companyia Subministradora.

Els elements que formen l’escomesa són:

-

Tub de polietilè PN 16 AD segons diàmetre del comptador.

xapa d’acer i tindrà unes dimensions de 50x60 cm. El tancament es farà amb un pestell

vàlvula de

Collarí de presa.

-

L’armari d’obra es col·locarà a una alçada entre 50 i 80 mm de terra. La porta serà de

Tub
passamurs

-

Collarí de presa.

Els elements que formen l’escomesa són:

Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó.
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-

Collarí de presa.

-

Tub de polietilè PN 16 AD segons diàmetre del comptador.

-

Vàlvula de registre.

-

Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió roscada.

-

Comptador. Haurà de portar incorporat el filtre a l’entrada.

-

Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió roscada.

-

Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió roscada .

-

Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó.

Els elements que formen l’escomesa són:

L’arqueta de fosa de ferro ha de portar incorporat una vàlvula de tancament esfèric, de pas total, abans del
comptador, i una vàlvula de retenció després del comptador. A més ha de
portar els accessoris per la connexió del tub de polietilè en cada extrem.
L’arqueta s’instal·larà sempre fora de la zona de rodadura.
Per tal d’evitar afectar a la façana de l’edifici en cas de reparacions, s’haurà de
col·locar un tub passamurs pel pas del tub d’alimentació. El tub passamurs es

-

T de derivació.

-

Tub de polietilè 75, 90, 110 ó 125 mm segons diàmetre del comptador.

-

Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió amb brides.

-

Carret de desmuntatge.

-

Filtre d’obertura superior.

-

Carret estabilitzador de caudal

-

Comptador.

-

Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió amb brides.

-

Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió amb brides.

-

Accessoris de fosa dúctil o polietilè electrosoldable.

considerarà instal·lació interior i per tant, anirà a càrrec de l’abonat.
La tapa serà de fosa dúctil. El tancament es farà amb clau segons Companyia Subministradora.
Comptadors de diàmetre igual o superior a 50 mm

Haurà de ser manipulable per una sola persona.

Els comptadors de diàmetre superior o igual a 50 mm s’instal·laran dins d’una arqueta d’obra a terra. S’ha de

Per tal d’evitar afectar a la façana de l’edifici en cas de reparacions, s’haurà de col·locar una passamurs pel pas del

preveure deixar una zona més baixa on col·locar la bomba per al desguàs total de l’arqueta en cas de inundació.

tub d’alimentació. El tub passamurs es considerarà instal·lació interior i per tant, anirà a càrrec de l’abonat.

L’arqueta s’instal·larà sempre fora de la zona de rodadura.

Vàlvula de sortida
del comptador amb Comptador
vàlvula de retenció
Límit propietat

Vàlvula entrada
comptador

Bateria
comptadors

Arqueta vàlvula
registre
Vàlvula de retenció
Vàlvula de pas

Collarí de
presa

Vàlvula de

Tub

registre

passamurs

Tub
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2.4.6.8 Escomesa d’aigua potable per bateria de comptadors
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classificació segons el nombre de comptadors de la bateria
Les escomeses d’aigua potable per bateries de comptadors estaran compostes de:

Bateries amb 2 ó 3 comptadors
S’instal·laran amb tub de polietilè PN 16 de diàmetre exterior 1½“. Els accessoris seran de llautó estampat per

-

Collarí de presa o T de derivació.

-

Bateria de comptadors d’acer inoxidable o polipropilè.

-

Vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra.

Bateries amb 4, 6, 8 ó 10 comptadors

-

Tub passamurs.

El tub serà de polipropilé de diàmetre exterior 75 mm i diàmetre interior 2”. El tub complirà la normativa DIN

-

Vàlvula de pas.

-

Vàlvula de retenció.

El tub serà de polipropilé de diàmetre exterior 90 mm i diàmetre interior 2½“. El tub complirà la normativa DIN

-

Comptadors amb vàlvula d’entrada i vàlvula de sortida.

8077 / 78. Els accessoris seran electrofusionables i les vàlvules de comporta de fosa dúctil amb unions amb brides.

roscar segons norma DIN 8076 o accessoris de polietilè electrosoldable o per soldar amb maniguets
electrosoldables. Les vàlvules seran de fosa dúctil amb unions roscades.

8077 / 78. Els accessoris seran electrofusionables i les vàlvules de comporta de fosa dúctil amb unions roscades.
Bateries amb 12 ó més comptadors

Per adaptar els accessoris amb brides a la rosca del tub de polipropilé s’instal·larà una platina roscada.

Bateries de comptadors

Instal·lació
Allotjament de la bateria

Les bateries seran d’acer inoxidable o de polipropilè.

Ubicació de l’allotjament
L’allotjament de la bateria ha de quedar situat a la planta baixa, en un lloc de fàcil accés i d’ús comú de l’immoble.

2.4.6.8.1 Bateries de acer inoxidable

Haurà de quedar aïllat d’altres dependències que allotgin instal·lacions d’altres serveis com comptadors de gas,
electricitat, etc.

Les bateries d’acer inoxidable (UNE 19900 Part 1). La tipologia i dimensions compliran la norma
UNE 19900 Part 0. La brida serà orientable o fixa (perpendicular o paral·lela al col·lector de la

Característiques de l’allotjament

bateria). La norma UNE 19900 regula també el marcat i el recobriment en les Parts 0 i 1
respectivament. Les unions seran soldades i haurà de tenir el menor nombre de soldadures

- Haurà de tenir un desguàs directe al col·lector del clavegueram, amb cota adequada i proveïda d’un sifó.

possible.

- Les parets seran com a mínim relluïdes o similar i el terra convenientment impermeabilitzat.

IP 54).
El fabricant haurà de presentar la documentació que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats per la norma

- Haurà de tenir ventilació natural permanent.

UNE 19900 Part 0.

- Hi haurà una porta de un o més fulls que s’obrin cap a l’exterior de l’allotjament, deixant lliure tota la part
frontal (la part horitzontal inferior del marc no ha de sobresortir per sobre de l’esglaó). Pot reduir-se

Bateries de polipropilé

l’amplada de la porta de l’allotjament fins un mínim de 70 cm, encara que haurà de disposar igualment d’un

Les bateries de polipropilé compliran totes les especificacions actualment establertes per Resolució amb data 7 de

esglaó de 15 cm d’alçada.

juny de 1988 per la que s’aproven les normes bàsiques per a la instal·lació interior de subministre d’aigua i la

- El tipus tancament de la porta haurà de ser el de la Companyia Subministradora.

instrucció específica per a tubs de material plàstic per a sistemes de distribució d’aigua fins a 60ºC.
Les bateries de polipropilé resisteixen qualsevol tipus de duresa de l’aigua, per tant, s’instal·laran en els casos que

- Hi haurà un quadre de classificació penjat de la paret per sobre de cada bateria.

es subministri aigua potable amb un cert grau d’agressivitat.
També es convenient instal·lar-les en zones on hi hagi baixes temperatures (per sota de 0ºC). L’elasticitat del

Característiques de la instal·lació interior

polipropilé permet que el tub de la bateria augmenti de secció, assumint el volum del líquid gelat en el seu interior.

- S’instal·larà una bateria per escala.
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- Ha de tenir la il·luminació elèctrica suficient i adequadament protegida contra projeccions d’aigua (mínim

La bateria haurà de disposar de l’homologació corresponent emesa per un organisme acreditat.
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- La vàlvula de pas es recomana instal·lar-la a l’entrada de la bateria, dins de l’allotjament.

mínimo 65

- La reglamentaria vàlvula antiretorn, pot col·locar-se al igual que la vàlvula d’entrada a la bateria, sota
d’aquesta, sempre que siguin accessibles i que no impliquin que la bateria superi l’alçada prevista.

PLANTA
mínimo 65

- Els comptadors de sortida seran com a màxim de diàmetre 20 mm.

30

25

separació mínima de 150 cm.

15

- Es recomana la instal·lació d’una presa de corrent adequadament protegida (mínim IP 54) i de un tubular
entre la cambra de bateries i la cambra de centralització de telèfons en previsió d’una futura implantació

L

A (mínimo 110)

B

- Si dins l’allotjament es col·loquen dos bateries situades una davant de l’altra, entre elles haurà d’haver una

entre 5 y 7

Batería de 3 filas: de 110 a 130 (*)

mínim a 100 cm de la bateria.

ESPACIO LIBRE

mínimo 200

- Si dins de l’allotjament s’instal·la a més un grup de pressió o un altre element admès, aquest estarà com a

Batería de 2 filas: de 95 a 110 (*)

B

mínimo 80

mín. 10

mín. 10

30

25

d’un sistema de telelectura.
- El tub de muntant en la seva part inicial tindrà que quedar a una distància d’entre 5 i 7 cm per sota de la
corresponent filera de la bateria per a poder enllaçar mitjançant un tub flexible amb la sortida del

CAMBRA

CAMBRA

ALÇAT

PLANTA

comptador. A més, haurà de quedar fermament subjecte a la paret per darrera de la bateria.
mínimo 145

- La longitud del tub flexible ha de permetre que aquest quedi muntat correctament, entre 5 i 7 cm per sota

mínimo 145

de la corresponent filera de la bateria i sense cap plec que limiti el pas d’aigua.

mínimo 80

mínimo 110

entre 5 y 7

L
mín. 10

mín. 10

mín.110

25

(*) Cumpliéndose que el embridado de la batería quede por encima del nivel
del suelo

Allotjament de la vàlvula de registre
La vàlvula de registre s’instal·larà dins d’una arqueta d’obra amb tapa de fosa dúctil de diàmetre 30x30 ó 40x40 cm.
El tub d’alimentació anirà entubat en el seu tram recte des de l’arqueta de la vàlvula de registre fins a la bateria de
comptadors. El tub serà de dos diàmetres superiors al de l’escomesa. A l’encreuament amb l’edifici es col·locarà un
passamurs.
Si existeix un aparcament soterrani sota de l’edifici, es aconsellable passar el tub pel sostre de l’aparcament, fins a
sota de la cambra de bateries per a pujar després verticalment.
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PLANTA

B

ALÇAT

Batería de 2 filas: de 95 a 110 (*)

ARMARI

15

ARMARI

Batería de 3 filas: de 110 a 130 (*)

mínimo 200

representen en les següents figures (totes les dimensions estan expressades en centímetres):

ESPACO LIBRE

Es distingeix, depenent de l’espai disponible, entre armari i cambra per bateries. Les dimensions d’aquests es

A (mínimo 150)

B

Dimensions de l’allotjament

25
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Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:
2.4.6.9 Escomeses sense comptador per presa contraincendis interiors

-

La preparació de la superfície d'assentament.

La Companyia Subministradora instal·larà la toma a la via pública i l’instal·lador corresponent serà el responsable

-

El subministrament, transport i dosificació del material.

de la instal·lació des de la presa.

-

L'extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades.

L’escomesa serà d’un diàmetre inferior o igual al de la xarxa de distribució. La connexió a la canonada principal es

-

Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució d'aquesta

farà amb collarí de presa per a escomeses de 2” com a màxim i amb T de derivació per escomeses de diàmetre

unitat d'obra.

superior a 2”.
Dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 cm i amb tapa de fosa dúctil, s’instal·larà una vàlvula de

Extensió de tongada.

comporta i una vàlvula de retenció. Per a diàmetres inferiors a 50 mm les vàlvules seran de fosa dúctil amb unions

La capa de subbase s'estendrà en una única tongada. L'equip emprat per al seu estès haurà d'ésser aprovat pel

roscades i per escomeses superiors o igual a 50 mm s’instal·laran vàlvules de fosa dúctil amb unions amb brides.

Director de l'Obra.
Densitat.
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima
obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la Norma NLT 108/76.
A vorals s'exigirà també el noranta vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat.
Càrrega amb placa.
El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 357/86, no serà inferior a 80 MPa.
Toleràncies geomètriques de la superfície acabada.
Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l'amplada i
pendent de la secció transversal.
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la disposició dels
punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.

A continuació de la vàlvula de retenció s’instal·larà una derivació formada per un collarí de presa, una vàlvula de

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada tant

bola de diàmetre ¾” i un manòmetre d’esfera de 63 mm de diàmetre amb un bany de glicerina. El manòmetre podrà

paral.lela com normalment a l'eix de la carretera.

instal·lar-se a la paret de l’arqueta mitjançant un tub de diàmetre ¾”, en aquest cas, el collarí podrà quedar fora de
l’arqueta. Aquesta instal·lació permetrà a la Companyia Subministradora mesurar la pressió a l’escomesa sense

Control de qualitat.

comptador.

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ.

La capacitat i la pressió a l’escomesa sense comptador per a presa contraincendis serà la de la xarxa general en

Es realitzaran els següents assaigs:

aquell punt, quedant a càrrec del propietari de l’escomesa les instal·lacions necessàries per a tenir la capacitat i

- Cada dia:

pressió requerides per la normativa corresponent.

- 1 Proctor modificat , segons NLT 108/76.

L’instal·lador haurà de presentar un certificat que acrediti que es compleix la Normativa bàsica Contraincendis i un

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72.

plànol de la xarxa interior contraincendis.

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72.
- Cada 5000 m3 de material produït:

2.5 Afermats.

- 1 CBR, segons NLT 111/78.

2.5.1 Tot-u natural.

- 1 límit líquid, segons NLT 105/72.

Definició.

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72.
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El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt.

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL T.M. DE VALLROMANES

1. MEMÒRIA

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86.
- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72.

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada.

b) CONTROL D’EXECUCIÓ:

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ amplada i

Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts

pendent de la secció transversal.

aleatòriament.

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la disposició dels

-

6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*).

punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.

-

6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*).

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt.

-

1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86.

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada tant

(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que s'hagin realitzat assaigs

paral·lela com normalment a l’eix de la carretera.

previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable.
Criteris d'acceptació o refús del lot.

Control de qualitat.

La densitat mitja de cada lot serà superior al 98% de la densitat proctor modificada. S'admetrà com a màxim dues

CONTROL DE PRODUCCIÓ-

mesures que essent inferiors al 98% superin el 95% de la densitat proctor modificada.

Es realitzaran els següents assaigs:

Els mòduls E2 obtinguts a l'assaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 80 Mpa.

- Cada dia:
- 1 Proctro modificat, segons NLT 108/76.

2.5.2 Tot-u artificial.

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72.

Definició.

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72.

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:

- Cada 5000 m3 de material produït:

-

La preparació i comprovació de la superfície d’assentament.

- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74.

-

L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada.

- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72.

-

Refí de la superfície de la última tongada.

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72.

-

Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució d’aquesta

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86.

unitat d’obra.

- Cada 15000 m 3 de material produït:

Extensió de tongada.

b) CONTROL D’EXECUCIÓ.

La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà d’ésser aprovat pel

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts

Director de l’Obra.

aleatòriament.
-

6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*).

Densitat.

-

6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*).

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima obtinguda a

-

1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86.

l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76.

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin realitzat assaigs
previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable.

Carrega amb placa.
El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 257/86, no serà inferior a mil cent Mega Pascals (1.100

Criteris d’acceptació o refús del lot.

Mpta).

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat.

La relació de mòduls E2/E1 no serà superior a 2.2

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor modificada.
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- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72.
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Els mòduls E2 obtinguts a l’assaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 100 Mpa.

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les mescles,
acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director determinarà la composició de

2.5.3 Mescles bituminoses.

les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible.

2.5.3.1 Mescles bituminoses en calent.

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori:

Definició.

-

Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de manera que per

-

Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant.

dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura

-

Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador.

superior a la de l'ambient.

-

La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport.

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou:

-

La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació.

-

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.

-

Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla.

b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS:

-

Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada.

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la data d'inici

-

Transport de la mescla.

dels aplecs a peu de planta.

-

Estesa i compactació de la mescla.

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec perllongat.

-

Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució

Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids corresponents a un

d'aquesta unitat d'obra.

terç del volum total, com a mínim.
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids corresponents a la

Equip necessari per a l'execució de les obres.

producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà

a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA:

seguint l'ordre d'aquests.

b) ESTENEDORES:

c) ESTESA DE LA MESCLA.

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes de dispositiu

L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el seu reblert

automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per l'Enginyer Director.

amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material.

c) EQUIP DE COMPACTACIÓ:

L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de compactació en

L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la intermèdia

servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa a la

i de trànsit.

vista dels mitjans de compactació existents.

Com a mínim estarà composta per:

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de sincronitzar la

-

Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort.

velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la

-

Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i deu

superfície de la capa estesa.

quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2).

També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben ajustades, amb

-

objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès.

Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t).

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa.

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals.
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic.

Execució de les obres.
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL:

Trams de prova.
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La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 T/H).
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Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de cinquanta metres

- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84.

(50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla.

- 1 ductilitat, segons NLT-126/84.

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la capa,

S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors.

granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant.

a.2) Àrids:

A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé sigui la

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs:

fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les necessàries correccions.

- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material:

Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director.

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de correccions, fins a

- 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72.

la seva aprovació definitiva.

- 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86.
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència:

Especificacions de la unitat acabada.

- 1 índex de llenties, segons NLT-354/74.

a) GRANULOMETRIA:

- 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-358/74.

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) les següents:

- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72.

-

Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%)

- 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76.

-

Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80 m: dos per cent (±2%).

-

Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%).

- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material:
- 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa

de trànsit), segons NLT-174/72.

a.3) Filler:
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT:

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada una d'elles:

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, referida a la

- 1 granulomètric, segons NLT 151/72.

massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%).

- 1 densitat aparent segons NLT-176/74.
- 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74.

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per cent (98%) de

b) CONTROL D’EXECUCIÓ:

la densitat Marshall, de la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86.

b.1) Fabricació:

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts percentuals respecte al

Mescla d'àrids en fred.

percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una altra per la

per cara.

tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs:
- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.

Control de qualitat.

- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72.

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ:

Mescla d'àrids en calent.

a.1) Lligant hidrocarbonat:

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra per la tarda,

De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la NLT-

efectuar els següents assaigs:

121/85 per a la realització dels següents assaigs:

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.

- 1 penetració, segons NLT-124/84.

- 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72.

- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84.

Mescla bituminosa.

- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84.
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c) DENSITAT:
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Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una altra per la

Toleràncies geomètriques.

tarda, efectuar els següents assaigs:

a) DE COTES I AMPLADA:

- 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76.

Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de diferir en més

- 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86

de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) en capa de base.

- 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la NLT-159/86

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser inferior a la

emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes.

teòrica.

- 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, emprant sèries de
6 provetes, per a mescles drenants.

b) DE GRUIX:

Cada setmana:

El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció tipus dels

- 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 4 per a com

Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%).

pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes.

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels Plànols.

Temperatura.
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta.

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL.

Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum.

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 mm), al

b.2) Posada en obra:

comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88.

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les limitacions que es

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir de 5 dm2/hm.

fixen a l'article 542.5.1.
b.3) Producte acabat:

2.5.4 Regs i tractaments superficials.

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents assaigs distribuïts

2.5.4.1 Regs d'emprimació.

aleatòriament:

Definició.
Aquesta unitat d'obra inclou:

prèvia aprovació del Director de l'Obra.

-

Preparació de la superfície existent.

- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants.

-

Aplicació del lligant bituminós.

- 8 determinacions de buits per a mescles drenants.

-

Eventual extensió d'un granulat de cobertura.

- 8 determinacions de gruixos.

-

Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme correctament

l'execució d'aquesta unitat d'obra.
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS:
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542.6.3. per a mescles

Dosificacions.

denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent inferiors al cent per cent

A efectes de dosificació, proposem la següent:

(100%), superin el noranta vuit per cent (98%).

-

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542.6.3. S'admetrà

d'emprimació, a calçades i vorals.

Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECI com a reg

com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts.
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542.6.5.2; no més de dos (2) mesures podran

Equip necessari per a l'execució de les obres.

presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%).

Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3.

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542.6.5.3.
Execució de les obres.
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- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar mètodes nuclears
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Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3.
2.6 Formigonat.
Limitacions de l'execució.

2.6.1 Aspectes generals.

Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3.

2.6.1.1 Definició
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora i abocat

2.5.4.2 Regs d'adherència.

des de camió, amb bomba o amb cubilot.

Definició.

S'han considerat formigons amb les característiques següents:

Aquesta unitat d'obra inclou:

-

Resistència: en massa H-20, armats o pretesats HA-25, HA-30, HA-35

-

Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg.

-

Consistència: Seca, plàstica, tova i fluida

-

Aplicació del lligant bituminós.

-

Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm

-

Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució

S'han considerat els elements a formigonar següents:

d'aquesta unitat d'obra.

-

Formigonamet de fonaments
Rases i pous

Execució de les obres.

Murs de contenció

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i acompleix les

Recalçats

condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra.

Traves i pilarets
Lloses de fonaments

Control de Qualitat.

Riostres i basaments

a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ:

Enceps
-

Formigonament d'estructures

tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als Plecs de Prescripcions

Pilars

Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si

Bigues

aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els

Murs

següents assaigs:

Llindes

- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84.

Cèrcols

- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84.

Estreps

- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-

124/84.

-

Formigonament d’elements estructurals superficials

En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord amb el lligant

Sostres amb elements resistents industrialitzats

seleccionat.

Sostres nervats unidireccionals
Sostres nervats reticulars

b) CONTROL D’EXECUCIÓ:

Lloses i bancades

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o fulles de paper o

Membranes

un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres quadrats (2500 m2)

-

Preparació de la zona de treball

de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent

-

Humectació de l'encofrat

com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació exigida.

-

Abocada del formigó
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El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que figuri el seu
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-

Compactació del formigó mitjançant vibratge

+---------------------------+

-

Si s’escau, reglejat i anivellament de la cara superior del sostre

¦Consistència ¦Assentament ¦

-

Curat del formigó

¦

-

Si s’escau, retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst

¦-------------¦-------------¦

-

Si s’escau, protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul

¦

¦ (cm)
¦

0-2

¦

¦ Plàstica ¦

3-5

¦

2.6.1.2 Condicions generals

¦

6-9

¦

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan

¦ Fluida

referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició.

+---------------------------+

El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Toleràncies d'execució con d'Abrams:

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T.

-Consistència:

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.

-

Seca

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F.

-

Plàstica o tova ± 1 cm

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.

-

Fluida ± 2 cm

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements

Toleràncies d’execució

adherits.

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en els artícles 5.3 i 5.4 de l'annex 10 de la norma EHE.

Per a lloses alveolars, el formigó de reblert dels junts i de la capa de compressió ha de tenir les següents

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831.

característiques:

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos

-

Resistència del formigó a compressió (fck) >= 25 N/mm2

d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F.

-

Relació aigua ciment

Rases i pous:

<= 0,5

Seca

¦

Tova

¦

¦ 10-15

¦

Nul·la

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense
que es toquin entre elles.

2.6.1.3 Toleràncies d’execució:

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies >= 0,9 x Fck

Desviació en planta, del centre de gravetat < 2% de la dimensió

Gruix màxim de la tongada:

± 50 mm

+----------------------+

Nivells:

¦Consistència ¦ Gruix ¦

Cara superior del formigó de neteja+ 20 mm

¦

¦ (cm) ¦

- 50 mm

¦-------------¦--------¦
¦

Seca

Cara superior del fonament + 20 mm

¦<= 15 ¦

- 50 mm

¦ Plàstica ¦<= 25 ¦

Gruix del formigó de neteja

¦

Dimensions en planta

- 20 mm

Fonaments encofrats

+ 40 mm

Tova

¦<= 30 ¦

+----------------------+

- 30 mm

Fonaments formigonaments contra el terreny (D:dimensió considerada):
Assentament en el con d'Abrams:

D <= 1 m + 80 mm
1 m < D <= 2,5 m + 120 mm
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D > 2,5 m + 200 mm
Secció transversal (D:dimensió considerada):

Recalçats

En tots els casos

El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir la transmissió

+ 5%(<= 120 mm)

- 5%(<= 20 mm)
D <= 30 cm

correcta de les càrregues.

+ 10 mm

Toleràncies d’execució

- 8 mm

Replanteig parcial dels eixos

30 cm < D <= 100 cm + 12 mm

Replanteig total dels eixos ± 50 mm

- 10 mm
100 cm < D

± 20 mm

Horitzontalitat ± 5 mm/m
+ 24 mm

<= 15 mm

- 20 mm

Dimensions ± 100 mm

Planor (EHE art.5.2.e):

Replanteig de les cotes ± 50 mm

Formigó de neteja ± 16 mm/2 m

Desplom de cares laterals ± 1%

Cara superior del fonament ± 16 mm/2 m
Cares laterals (fonaments encofrats)

± 16 mm/2 m

Traves
Toleràncies d’execució

Murs de contenció

Replanteig parcial dels eixos

Replanteig parcial dels eixos

± 20 mm

± 20 mm

Replanteig total dels eixos ± 50 mm

Replanteig total dels eixos ± 50 mm

Nivells:

Distància entre junts

Cara superior del formigó de neteja+ 20 mm

± 200 mm

Amplària dels junts ± 5 mm

- 50 mm

Desviació de la vertical (H alçaria del mur):

Cara superior del fonament + 20 mm
- 50 mm

Extradòs

± 30 mm

Gruix del formigó de neteja - 30 mm

Intradòs

± 20 mm

Dimensions en planta

- 20 mm

Fonaments encofrats

+ 40 mm

H > 6 m:
Extradòs

± 40 mm

Fonaments formigonaments contra el terreny (D:dimensió considerada):

Intradòs

± 24 mm

D <= 1 m + 80 mm

Gruix (e):

1 m < D <= 2,5 m + 120 mm

e <= 50 cm + 16 mm

D > 2,5 m + 200 mm

- 10 mm

Secció transversal (D:dimensió considerada):

e > 50 cm + 20 mm

En tots els casos

- 16 mm

+ 5%(<= 120 mm)

- 5%(<= 20 mm)

Murs formigonaments contra el terreny + 40 mm

D <= 30 cm

Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs ± 6 mm/3 m

+ 10 mm

- 8 mm

Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos ± 12 mm

30 cm < D <= 100 cm + 12 mm

Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos ± 12 mm/3 m

- 10 mm
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100 cm < D

+ 24 mm

1 m < D <= 2,5 m + 120 mm

- 20 mm

D > 2,5 m + 200 mm

Planor (EHE art.5.2.e):

Secció transversal (D:dimensió considerada):

Formigó de neteja ± 16 mm/2 m

En tots els casos

Cara superior del fonament ± 16 mm/2 m
Cares laterals (fonaments encofrats)

+ 5%(<= 120 mm)

- 5%(<= 20 mm)

± 16 mm/2 m

D <= 30 cm

+ 10 mm

- 8 mm
Lloses

30 cm < D <= 100 cm + 12 mm

Toleràncies d’execució

- 10 mm

Replanteig parcial dels eixos

± 20 mm

100 cm < D

Replanteig total dels eixos ± 50 mm

+ 24 mm

- 20 mm

Horitzontalitat ± 5 mm/m

Planor (EHE art.5.2.e):

<= 15 mm

Formigó de neteja ± 16 mm/2 m

Nivells ± 20 mm

Cara superior del fonament ± 16 mm/2 m

Dimensions en planta de l'element ± 30 mm

Cares laterals (fonaments encofrats)

Enceps

Formigonament d’estructures

Toleràncies d’execució

Toleràncies d’execució

Replanteig parcial dels eixos

± 20 mm

Verticalitat (H alçaria del punt considerat):

Replanteig total dels eixos ± 50 mm

H <= 6 m ± 24 mm

Horitzontalitat ± 5 mm/m

6 m < H <= 30 m ± 4H

<= 15 mm

± 50 mm

± 10 mm

H >= 30 m ± 5H/3

Desviació en planta, del centre de gravetat < 2% de la dimensió

± 150 mm

en la direcció considerada

Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):

± 50 mm

H <= 6 m ± 12 mm

Nivells:

6 m < H <= 30 m ± 2H

Cara superior del formigó de neteja+ 20 mm

± 24 mm

- 50 mm

H >= 30 m ± 4H/5

Cara superior del fonament + 20 mm

± 80 mm

- 50 mm

Desviacions laterals:

Gruix del formigó de neteja - 30 mm

Peces ± 24 mm

Dimensions en planta

- 20 mm

Junts

Fonaments encofrats

+ 40 mm

Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals) ± 20 mm

± 16 mm

Fonaments formigonaments contra el terreny (D:dimensió considerada):

Secció transversal (D: dimensió considerada):

D <= 1 m + 80 mm

D <= 30 cm

+ 10 mm
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- 8 mm

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.

30 cm < D <= 100 cm + 12 mm

El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.

- 10 mm
100 cm < D

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la
+ 24 mm

forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F.

- 20 mm

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist
Resta d'elements

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt.
± 6 mm/3 m

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al

± 10 mm

descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

Les toleràncies han d’acomplir l’especificat en l’article 5.3 de l’annex 10 de la norma EHE.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.

2.6.1.4

Condicions del procés d’execució

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi

vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.

que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.

precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.

l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.

del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.

-

7 dies en temps humit i condicions normals

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.

-

15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.

agressives

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop hagi revisat la posició de les armadures i demés

Murs de contenció

elements ja col.locats.

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament al

que el formigó de l'element hagi assentat.

formigonament.
En qualsevol cas l'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.

Recalçats

Pel formigonament de sostres s’ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es

El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions entre elles

produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del

especificades en la D.T.

sostre.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho

Lloses

cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
Si l'abocada es fa des de camió o amb cubilot, ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja

Enceps

abocada.

El formigonament s'ha de fer sense interrupcions.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora
s'ha de vibrar enèrgicament.

Estreps
DOCUMENT NÚMERO 1. MEMÒRIA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

150

Codi Validació: 6SZ3RD27KJACZ3QKZY93EZMTE | Verificació: https://vallromanes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 233 de 249

El formigó s'ha de col.locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.

PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE SUBMINSITRAMENT D’AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT EXISTENT A LA BAIXADA CAP EL NUCLI URBÀ DES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL T.M. DE VALLROMANES

1. MEMÒRIA

Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros parcialment vist,

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les instruccions de la

però no després.

direcció d'obra.

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal
que el formigó de l'element hagi assentat.

2.7 Elements auxiliars.
2.7.1 Encofrats i motlles.

Lloses i membranes

Definició.

Si l'element és pretensat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la D.T. Cas que s'hagi

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

d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures

-

Els càlculs de projecte dels encofrats.

actives, i no es tornarà a formigonar fins que la D.F. els hagi examinat.

-

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

Si l'element és pretensat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.

-

El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres.

-

Els productes de desencofrat.

2.6.2 Pla de formigonat.

-

El desencofrat.

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà per a la bona

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

col·locació del formigó.

unitat d'obra.

En el pla es farà constar:
-

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

Tipus d'encofrat.

-

Forma de tractament dels junts de formigonat.

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

Per a cada unitat es farà constar:

-

Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats es podran

-

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

emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, així com xapes

-

Característiques dels mitjans mecànics.

metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració.

-

Personal.

-

-

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

encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu

-

Seqüència reblert dels motlles.

i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats,

-

Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides,

amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10

taulons o d'altres).

mm) a les piques.

-

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

-

-

Sistema de curat de formigó.

una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat serà de set (7)

Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i encadellades, amb

cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm).

dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir la constant
humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil

Execució.

permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics.

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos.

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que s'aplicaran

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte

immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després del desencofrat en el

desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist.

seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a suportar amb

la part que constituirà el junt de formigonat.

suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà sotmès com a conseqüència
del desencofratge o descimbrament.
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Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure joc dels

2.8 Senyalització i abalisament.

junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han.

2.8.1 Marques vials.

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment

Definició.

s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament.

Comprèn l'abalisament horitzontal en el seu aspecte de marques vials sobre el paviment per a separació de vies de
circulació i les bandes contínues de prohibició d'avançament amb pintura reflectant així com les reflectants de color

2.7.2 Cindris.

blanc de separació de voral i calçada. Les zones a pintar s'indiquen al Document núm. 2: plànols. En el cas de les

Definició.

marques vials per als desviaments provisionals, seran de color taronja Clau TB-12.

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

El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra els punts on

-

El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant.

comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar.

-

Preparació del fonament del cindri.

El contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, esferes petites de vidre i maquinària que emprarà en l'execució

-

Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i aparells de descens del

d'aquest Projecte, posant a disposició de la Direcció d'Obra les mostres de materials que es considerin necessaris

cindri.
-

Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui.

-

Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri.

-

Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la ràpida i correcta execució

per al seu anàlisi al laboratori. El cost d'aquests anàlisi haurà de ser abonat pel contractista.

Aplicació.

d'aquesta unitat d'obra.

A efectes d'aplicació i dosificació, es proposen les següents:

Materials.

-

Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, sempre que acompleixin

de vidre per metre lineal (ml) de banda.

les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'experiència. En tot cas, el projecte de cindri haurà

-

d'especificar la naturalesa, característiques, dimensions i capacitat resistent de cada un dels seus elements i del

de vidre per metre lineal (ml) de banda.

conjunt.

-

Per a les bandes de 10 cm d'amplada.- Setanta dos grams (0,072 kg) de pintura acrílica a l’aigua amb microesferes
Per a les bandes de 15 cm d'ample.- Cent vuitanta grams (0,180 kg) de pintura acrílica a l’aigua amb microesferes
Per a les bandes de 30 cm d'ample.- Dos-cents setze grams (0,216 kg) de pintura acrílica a l’aigua amb

microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda.
-

Per a les bandes de 40 cm d'ample.- Dos-cents vuitanta vuit grams (0,288 kg) de pintura acrílica a l’aigua amb

Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al seu muntatge per personal

microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda.

especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament per constatar que els punts de recolzament

-

de l'encofratge de la cara inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs amb les toleràncies prefixades.

a l’aigua amb microesferes de vidre per per metre quadrat (m2) de superfície executada.

Per a les marques en zebrats, fletxes, illetes, textos i símbols.- Set-cents vint grams (0,720 kg) de pintura acrílica

L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota càrrega del cindri fins a
un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar.

2.8.2 Senyalització vertical.

Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments.

Definició.

El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència específica per procedir a

Comprèn l'adquisició de cartells de xapa d'acer, estructures per a pòrtics i banderoles galvanitzades, cartells

aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius corresponents sobre provetes de formigó.

d'alumini extrusionat, senyals reflexius i pals metàl·lics en els punts que s'indiquen al Document núm. 2: plànols.

L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de contenir l'ordre i recorregut

Durant l'execució de les obres s'obtindran les distàncies que s'han de reflectir als cartells atenent així a eventuals

del descens dels recolzaments cada una de les fases que composin el descimbrament.

modificacions a les carreteres sobre les que aquelles s'han de mesurar.
2.8.3 Canalitzacions en rases i pous
Serà d'aplicació l'Article 321 del PG-3, amb les precisions expressades en l'article 40, Excavació.
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Les canalitzacions consisteixen en l'execució, col·locació del tub sobre llit de sorra i posterior rebliment de la rasa

- Replanteig ± 10 mm (no acumulatius)

amb sòls seleccionats.

- Nivell ± 10 mm

S'entén per sòl seleccionat el definit pel PG-3 en l'Article 330, per un índex C.B.R. igual o superior a vint (20).

- Planor ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.8.3.1 Compactació

Base de formigó

Assolida l'humectació més convenient, es procedirà a la compactació de cada tongada, que no serà superior a vint

Amplària de la base de formigó gruix de la vorada + 5 cm

i cinc (25 cm.) de gruix. La densitat d'abast no ha de ser inferior a la que correspon al noranta cinc per cent (95 %)

Gruix de la base de formigó 4 cm

de l'assaig Proctor Modificat.
S'aplicarà l'Article 332 del PG-3 en tot quant no es refereixi a lo expressat anteriorment.

Condicions del procés d’execució
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. Hi ha d'haver punts fixos

2.9 Urbanització

de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

2.9.1 Vorades de pedra natural o prefabricades de formigó

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. En cas d'imprevistos
(terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'actuació de les màquines d'excavació pugui afectar les construccions
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60
km/h.

Definició.

Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la D.F. consideri inadequats o que sobrin, s'han de

Formació de vorada amb peces de pedra o de formigó prefabricat col.locades sobre una base de formigó, prèvia

transportar a un abocador autoritzat. Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin

excavació de la rasa de fonamentació.

pèrdues en el trajecte.

- Execució de la rasa necessària per a la ubicació de les vorades

Col·locació sobre base de formigó

- Neteja i preparació de la superfície d'assentament

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. El suport ha de tenir

- Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó, si és el cas

una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.

- Col·locació de la base de formigó

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa

- Subministrament de les peces de la vorada

compacta. Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

de la D.F.
Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. Durant l'adormiment, i fins aconseguir

Condicions generals

el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser,

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. El fons de l'excavació ha de

com a mínim, de 3 dies.

quedar pla i anivellat. El trajecte que ha de recórrer la maquinària de transport de terres ha de complir les condicions
d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

2.9.2 Rigoles de peces de morter de ciment

La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. S'ha d'ajustar

Definició.

a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. Els junts entre les peces han

Formació de rigola amb peces prefabricades de morter de ciment blanc, col.locades a truc de maceta amb morter

de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.

sobre una base de formigó.

Si es col.loca sobre una esplanada, aquesta ha d'estar compactada.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Pendent transversal >= 2%

- Neteja i preparació de la superfície d'assentament

Toleràncies d'execució:

- Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó
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L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents:
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1. MEMÒRIA

- Col·locació de la base de formigó

- Col·locació de les peces del paviment.

- Aportació i col·locació de les peces

- Rejuntat de les peces amb beurada de ciment.

- Rejuntat de les peces amb beurada de ciment

- Rentat de l'excés de beurada.

- Neteja de la rigola acabada
Condicions generals
Condicions generals

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Els

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. Les peces han de formar una superfície plana i uniforme,

acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.

han d'estar ben assentades, col.locades a tocar i correctament aliniades. S'han d'ajustar al traçat previst.

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar

La resistència del formigó de la base ha de ser la especificada a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.

el més a prop possible dels junts de contracció de la base. Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens

Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.

de beurada de ciment pòrtland.

La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm.

El gruix de la base de formigó i la seva resistència han de ser els especificats a la D.T. o, en el seu defecte, els indicats

Toleràncies d'execució:

per la D.F.

- Replanteig ± 10 mm (no acumulatius)

Pendent transversal

- Nivell ± 10 mm

Gruix de la capa de sorra (si hi ha) 3 cm.

- Planor ± 4 mm/2 m

Toleràncies d'execució:

Condicions del procés d’execució

- Replanteig

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. El suport ha de tenir

- Nivell ± 10 mm

una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. S'ha de col.locar a truc de maceta sobre una capa de

- Planor

morter de 3 cm de gruix. No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h

- Alineació de la filada ± 3 mm/2 m

>= 2%

± 10 mm
± 4 mm/2 m

a l'hivern.
Base de formigó

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa

Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col·locació. S'han de col.locar començant per les vorades o els murets.

compacta.

A continuació s'ha d'estendre la beurada.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la D.F.

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.

Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies
del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

Base de formigó
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa

2.9.3 Paviments de panot

compacta.

Definició.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la D.F.

Paviments de voreres formats amb peces prefabricades de morter de ciment, col.locades sobre base de formigó (i

Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies

eventualment suport de sorra), amb estesa de sorra-ciment, o a truc de maceta amb morter.

del formigó. Aquest procés ha de durar, com a mínim, de 3 dies.

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació de la base de formigó, si es el cas.
- Col·locació de la capa de sorra, o sorra-ciment, si és el cas.
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Condicions del procés d’execució
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3

Amidament i abonament.

de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del

3.1 Moviment de terres.

desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural.

3.1.1 Treballs preliminars.

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs dins de

3.1.1.1 Aclariment i esbrossada.

l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament.

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció horitzontal

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de realitzat

del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i

aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament.

transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar

En el preu corresponent s’inclou el transport de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu

material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió

cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas

de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..

d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus.

aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui

3.1.1.2 Enderrocs i demolicions.

L’excavació en rases i pous s’abonaran segons els preus unitaris establerts al Quadre de preus.

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i massís,

L’esgotament de rasa excavada inclou totes les operacions necessàries perquè les aigües paaregudes durant

realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu

l’execució de la partida i no evaquables per gravetat, ho siguin de la forma i condicions addients fins a desguassar

emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i

en una llera natural, col·lector existent o instal·lació amb capacitat suficient pel cabal aportat.

les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos.

En el cas de situació amb alt nivell freàtic, s’aconsella la utilització de “well point”, per evitar el sifonament.

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats.

S’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de Preus.

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes resultants

L’entibació correspon a les obres provisionals de sosteniment de rases o pous que permeten continuar l’obra

per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar

realitzada mitjançant plafons d’acer combinables.

material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió

S’executarà quan les parets no es puguin deixar amb el talús natural dels sòsl travessats.

de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..

Precedirà l’excavació en una longitud suficient perquè no es vegi obstaculitzada la col·locació del col·lector, i no es

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al Quadre

retirarà fins a l’acabament del tram i sempre amb l’autorització prèvia de l’Enginyer Encarregat.

de Preus.

S’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de Preus, és a dir, per cada cara de plafó.

3.1.1.3 Escarificació i compactació de ferms existents.

3.1.2.2 Cales per a la localització de serveis

Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció horitzontal del

Aquesta unitat s’abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats mesurats en una amplada marcada per les

terreny.

característiques del servei, en una longitud d’1,00 m i en una profunditat necessària per a la localització del servei
o aquelles que indiqui la Direcció d’Obra.

3.1.2 Excavacions.

Les Cales per a localització de serveis s’abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus.

3.1.2.1 Excavació de rases, pous i fonaments.
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de rases i pous

3.1.2.3 Excavació per al descobriment i localització de serveis

contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció

L’excavació per a la localització i descobriment de serveis es mesurarà per metres cúbics (m3) obtinguts en

teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs

l’excavació de rases contínues amb mitjans manuals i mecànics i mesurats trobant el volum del prisma de cares

es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és

laterals verticals i la base ubicada a 0,30 m de profunditat per sobre de la claveguera i a 0,30 m per sobre de la

determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat

canonada més el diàmetre en el cas d’aigua potable.
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L’abonament d’excavació per descobriment i localització de serveis s’abonarà segons el preu corresponent establert

3.2.1.2 Tubs de col·lectors

al Quadre de Preus.

Els tubs de col·lectors es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les
longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari

3.1.3 Terraplens i rebliments.

corresponent, segons el tipus i diàmetre de la canella o bateria de canonades.

3.1.3.1 Rebliments localitzats.

L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus.

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils presos abans i

Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, excepte l'excavació i

després dels treballs.

rebliment amb material procedent de l'excavació.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre de Preus.
3.2.1.3 Tubs de PE
3.1.4 Apuntalament i estrebada

Les canonades s’amidaran pels metres de longitud (ml) de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds

L’apuntalament i estrebada en rases i pous s’amidarà per metres quadrats (m2) de tall estrebat (un metre quadrat

degudes a pericons, pous de registre i sobreeixidors, en els que no sigui passant la conducció.

de rasa estrebada té dos metres quadrats de talls estrebats), obtinguts a partir de la secció tipus de la rasa.

A dit amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent segons el tipus i diàmetre del tub.

L'abonament es realitzarà segons els preus que figuren en les quadres de preus:

L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, preparació de les superfícies d’assentament, col·locació

M2 Estrebat de talls de rases i pous fins a 5,0 metres d'amplada amb fusta, pannells metàl·lics o palplanxes

dels tubs, execució dels junts, peces especials, passamurs i emmatxaments amb pou, pericons o d’altres canonades,

metàl·liques per tal de deixar protegits els verticals oberts. El preu inclou tots els materials i operacions per a

junt amb l’assaig i proves de la canonada.

estrebar i desestrebar la rasa. S'amidarà per metre quadrat de tall estrebat (un metre quadrat de rasa estrebada té

El formigó d’assentament i protecció, l’excavació i el rebliment són d’abonament independent.

dos metres quadrats de talls estrebats).

Els tubs s’abonaran segons el preu unitari establert en els Quadres de Preus per a:

3.1.5 Esgotament d’excavació

classe SN4 de 26.5 mm de gruix, incloent la part proporcional soldadura tèrmica '' a topall'' i la part proporcional

L’esgotament d’excavació s’amidarà per metres lineals (ml) realment executats, amidats sobre el terreny.

de materials i operacions per a executar totes les connexions.

3.1.6 Esgotament d’excavació

3.2.1.4 Clavat de tubs

L’escullera mesurarà per metres cúbics (m3) d’escullera col·locada d’acord amb els plànols o amb ordres de la

Les operacions prèvies: Desplaçament d’equip tècnic, inspeccions, confecció d’informe, confecció de plànols i estudis

Direcció d’Obra.

previs necessaris per a garantir una correcta execució i a l’hora evitar l’afecció d’elements o serveis existents
s’abonarà amb la partida

3.2 Drenatge.

Ut Desplaçament d'equip tècnic, confecció d'informe, plànols i estudis previs

3.2.1 Tubs, pericons i buneres.

El desplaçament d’equips d’execució, el seu desplaçament provisional durant les obres i posterior i definitiva

3.2.1.1 Pericons i pous.

enretirada s’abonarà amb la partida

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons s'especifiqui al quadre

Ut Desplaçament a obra i posterior enretirada de maqunària i equips necessaris per a realitzar perforacions

de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó H-200 en alçats, armadures i, quan s'escaigui,

horitzontals dirigides de fins a 500 mm de diàmetre

encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació d'escales de gat.

L’execució completa del pou per ubicació de la maquinària pel clavat incloent totes les operacions necessàries:

Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou.

excavació prèvia, construcció dels murs de formigó armat laterals del dipòsit (si s’escau), clavat (si es construeix

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el Quadre de

com "pou indi"), solera inferior, bombeig de l'aigua freàtica (si s’escau).

preus.

Ut Execució completa del pou de clava per a perforació horitzontal dirigida, el preu inclou: l'excavació i compactació
dels fons, execució d'obra civil auxiliar i posterior demolició de totes les obres execuades, terraplenat i reposició
del medi natural.
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La clava del tub s'amidarà per metres lineals realment executats d'acord amb les instruccions escrites de la Direcció

mescla bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els

Facultativa. El preu s'aplicarà tant en el cas en que es treballi per sota com per sobre del nivell freàtic. El preu inclou

dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals.

les ajudes per la col.locació, anivellaments, operacions auxiliars i materials auxiliars necessaris per a la seva completa

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), obtingudes

i correcta execució.

aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de control. En el preu del betum

S’abonarà als preus

és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació.

ml Execució de topografia amb georadar per perforació horitzontal dirigida, incloent la definició d'una franja de 10

La fabricació i posta en obra de les mescles bituminoses discontinues en calent s’abonarà segons el preu establert

metres entorn l'eix de la canonada, lectura i interpretació del terreny i dels serveis urbans soterrats, marcatge i

al Quadre de Preus.

preparació del cable per a la utlilització de la navegació posterior.
ml Perforació horitzontal dirigida Ø400 mm en terreny fluix. Execució completa de perforació horitzontal dirigida

3.3.3 Regs i tractaments superficials.

en terreny fluix incloent els següents treballs: perforació pilot, eixamplament de la perforació, subministrament i

3.3.3.1 Regs d'emprimació.

col·locació de canonada de PE100 Ø400 mm, treballs de manipulació i soldadura tèrmica en terreny fluix. El preu

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren als plànols,

inclou el subministrament i la col·locació del tub Ø400, així com de tots els materials necessaris per a la seva

tot inclòs.

correcta execució.

No seran d'abonament els excessos laterals.

ml Sobrecost per perforació horitzontal dirigida de tub de Ø400 mm de diàmetre nominal en terreny compacte,
amb bolos o amb roca.

3.3.3.2 Regs d'adherència.
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren als plànols,

3.3 Afermats.

tot inclòs.

3.3.1 Capes granulars.

No seran d'abonament els excessos laterals.

3.3.1.1 Tot-u natural.
El tot-u natural s'abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les seccions

3.3.4 Paviments de formigó vibrat

tipus assenyalades als Plànols.

Aquesta unitat es mesurarà per m3 de volum realment executat, mesurada d'acord amb les seccions-tipus

No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la compensació de la minva de

senyalades a la D.T. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de curat.

gruixos de capes subjacents.

Queda inclòs dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent, així com

3.3.1.2 Tot-u artificial.
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les seccions

3.4 Estructures de formigó.

tipus assenyalades als Plànols.

3.4.1 Armadures utilitzades en el formigó armat.

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la minva de

3.4.1.1 Armadures passives

gruixos de capes subjacents.

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes de quilogram
per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer Director. Aquest amidament

3.3.2 Mescles bituminoses.

no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació.

3.3.2.1 Mescles bituminoses en calent.

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, lligams,

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons tipus, mesurades

soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara que no estiguin previstos

multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les seccions tipus que figuren als

als plànols.

Plànols, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la

L'acer emprat a elements prefabricats (imposts, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i abonament

densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la

per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent.
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Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus.

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

3.4.2 Formigons.
3.4.2.1 Formigó en massa o armat.

3.5.2 Senyalització vertical.

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

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris:

particularitats i excepcions:

-

-

pal. Els pals com els seus corresponents fonaments, inclosa l'excavació, s'abonaran per unitat (U), segons els tipus

El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de l'execució de

Els senyals s'abonaran per unitat (u) amb arranjament al seu tipus. Aquest preu inclou els elements de fixació al

les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar l'excavació.

corresponents.

-

-

El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de drenatge no

Els cartells s'abonaran per metre quadrat (m2), col.locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional

serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu d'aquestes unitats.

d'elements auxiliars de fixació i sustentació al pal. Els pals com els seus corresponents fonaments, inclosa l'excavació,

-

Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat.

s'abonaran per unitat (U), segons els tipus corresponents.

-

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

-

Els pòrtics i banderoles per a sustentació de cartells s'abonaran per unitat (U), inclosos l'excavació i els

preus.

fonaments, col.locats en obra.

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de tots els

Els cartells informatius de principi i final d'obra i els pannells direccionals i de desviament provisional, es mesuraran

materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes operacions siguin precises

i abonaran en el cas que correspongui per unitat (U) de cartell complert col.locat en obra.

per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de
fàbrica.

3.6 Urbanització
3.6.1 Vorades de pedra natural o prefabricades de formigó

3.4.3 Elements auxiliars.

Les vorades de pedra natural o prefabricades de formigó es mesuraran per m de llargària amidada segons les

3.4.3.1 Encofrats i motlles.

especificacions de la D.T.

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord amb els

No seran d’abonament independent l’excavació, l’encofrat, ni el formigó de la base, per considerar-se inclosos dins

corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus.

d’aquesta unitat d’obra.

remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de

3.6.2 Rigoles de peces de morter de ciment

construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom,

Les rigoles de peces de morter de ciment es mesuraran per m de llargària amidada segons les especificacions de la

anivellació i rasanteig de superfícies.

D.T.

3.5 Senyalització i abalisament.

3.6.3 Paviments de panot

3.5.1 Marques vials.

Aquesta partida es mesurarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i amb deducció de

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris:

la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents:

-

-

Forats d'1,00 m2, com a màxim

en obra.

-

Forats de més d'1,00 m2

-

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents

Les marques vials reflexives de 10, 15, 30 i 40 cm d'amplada es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat
Les marques vials reflexives a executar en zebrats, illetes, fletxes i paraules es mesuraran i abonaran per metres

quadrats (m2) de superfície realment executats en obra.
-

No es dedueixen

Es dedueix el 100%

d'aquells que normalment conformen la unitat.

Les marques vials reflexives a executar en els senyals "CEDIU EL PAS" i "STOP", es mesuraran i abonaran per

(u) unitats pintades en obra.
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