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1.- Antecedents
El Terme Municipal de Castelló d’Empúries és localitza sobre un turó d'uns 17 metres d'alçada
sobre en nivell del mar, en la marge esquerra del riu La Muga i a uns 4 km del mar, al Golf de
Roses. Compta amb una superfície de 50,33 Km2
El terme municipal està dividit en dues parts, la que originàriament era el nucli del municipi i, a
uns 2 km, un complex turístic arran de mar anomenat Empuriabrava. Aquesta urbanització
disposa de platja i és una de les marines residencials més grans del món, amb uns 24 km de
canals navegables i amb 5.000 embarcadors privats. A l'estiu es multiplica la població a causa de
la gran afluència de turistes, podent arribar a una població real d'uns 75.000 habitants. El
municipi disposa d’altres urbanitzacions com ara Mas Nou, i Castelló Nou, les quals resten també
separades del nucli urbà.
A la urbanització d’Empuriabrava, hi ha ubicada la E.T.A.P. del Trabuc , planta potabilitzadora,
que subministra aigua en alta a les poblacions de Castelló d’Empúries, Cadaqués, Llançà i Roses
i, puntualment, a la Mancomunitat de Pau, Palau‐saverdera, Vilajuïga, Garriguella, Pedret i
Marzà. L’esmentada instal·lació va entrar en servei l’any 1.987 i va ser co-finançada pel consorci
de la Costa Brava i la Generalitat de Catalunya. La E.T.A.P. es va construir amb la finalitat de
poder solucionar els problemes derivats de l’abastament amb aigua subterrània dels municipis de
Roses, Castelló d’Empúries i Cadaqués. D’una banda la impossibilitat de poder subministrar les
necessitats d’aigua als esmentats municipis, sense afectar a altres usuaris, com el sector agrícola
i, per altre banda, solucionar el deteriorament progressiu de la qualitat de l’aigua a causa de la
salinització i la presència de ferro i manganès.
Actualment la urbanització de Castelló Nou compta amb un dipòsit municipal mitjançant el qual
s’abasteix d’aigua potable l’esmentat nucli de població, i es troba parcialment executada una
conducció per la connexió entre l’ETAP abans indicada i l’esmentat dipòsit, de forma que es
garanteixi en tot moment el subministrament d’aigua potable de qualitat al nucli de Castelló nou.
El tram de conducció ja executat es conforma per una conducció de PEAD PE100 PN10 DN250,
procedent de l’anomenat dipòsit “El Trabuc”, adjacent a l’ETAP d’Empuriabrava, i discorre fins el
nucli de Castelló Nou, quedant tallada la conducció a uns 500 m.l. de l’arribada al dipòsit
municipal.
Al dipòsit “El Trabuc” es localitzen dues bombes centrífugues sobre bancada, de potencia unitària
30 kW, les quals s’encarregaran de l’elevació de cabal fins al dipòsit municipal, un cop
finalitzades les obres restant de connexió. Les bombes es comanden mitjançant un variador de
freqüència el qual, enclavat amb un cabalímetre electromagnètic s’encarregarà de la regulació
del cabal d’impulsió segons les necessitats de demanda.
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2.- Objecte del Projecte

Es objecte del present Projecte Constructiu la definició de les actuacions necessàries a realitzar per
la correcta execució de les obres per d’abastir d’aigua potable al dipòsit de Castelló Nou a partir del
dipòsit anomenat “El Trabuc” a Empuriabrava, dins el T. M. de Castelló d’Empúries.

El present projecte desenvolupa parcialment les previsions del Conveni marc d’establiment de la
Xarxa Bàsica d’Abastament de la Costa Brava Nord.

3. Estat actual del terreny, situació i superfície de l'àmbit del projecte

La conducció d’impulsió existent, procedeix del dipòsit “El Trabuc”, a Empuriabrava i te el seu final a
l’alçada del supermercat ESCLAT, ja al nucli de Castelló Nou, a les coordenades UTM X:506.157
Y:4.677.629 i a una fondària respecte de la rasant del vial de 1,60 metres. Es a partir d’aquest punt
on es connectarà la conducció àmbit del present Projecte Constructiu fins arribar al dipòsit municipal,
amb una longitud d’aproximadament 475 m.l.

Per la seva banda, els equips del dipòsit del trabuc, requereixen d’una revisió pel seu correcte
funcionament, un cop es posi en servei la instal·lació.

Es requerirà també la substitució d’un dels variadors de freqüència de les bombes el qual en
l’actualitat es troba fora d’ús.

4. Principals característiques

Tipus de conducció:

Tipus d’obra:

475 m.l.

PEAD PE100 PN10 SDR17 DN250

Conducció d’abastament d’aigua potable

Es resumeixen a continuació les principals característiques de les actuacions incloses dins el present
Projecte Constructiu.

Longitud:



Y:

X:

4.677.629,00

506.157,00

Coordenades connexió a conducció existent:





Demolició MBC:

1.144,00 m2

Resum de demolicions i moviment de terres:
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Material seleccionat:

Sorra:

Excavació:

401,478 m3

199,918 m3

976,364 m3





MBC AC 16 surf B 50/70 D: 256,148 Tn

MBC AC 22 bin B 50/70 D:

Tot-ú artificial:
384,222 Tn

252,114 m3

Ferms i paviments:









Serveis municipals sense localització exacta

Telefónica España

E-Distribución

Nedgia Catalunya

Serveis existents



5. Planejament
El traçat del col·lector àmbit del present Projecte Constructiu, discorre de forma íntegra per vials
públics de titularitat municipals, qualificats urbanísticament com a sistemes en sol urbà en el
vigent POUM.

Finalment s’ha seleccionat la denominada alternativa de traçat 2 desenvolupada en el present
Projecte, la qual es la de menor longitud, i la que menys afeccions comporta tant al transit com als
serveis existents a la zona àmbit de treballs.

De la mateixa manera, la parcel·la en la que s’ubica el dipòsit municipal de Castelló Nou es de
titularitat municipal i també qualificat com a sistema en sol urbà en el POUM vigent.
D’aquesta manera es pot concloure que els treballs inclosos dins el projecte no generen cap tipus
d’afecció a terrenys de titularitat particular.

7.- Descripció de les obres
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Els treballs a executar es poden dividir en diferents blocs o fases en funció de la zona d’actuació. Així
es diferencien:
 Treballs d’implantació
 Treballs a via pública
 Treballs al dipòsit de Castelló Nou
 Treballs al dipòsit “El Trabuc”.

S’adjunta tant al l’Annex 9 “Terrenys afectats” així com al document 2 “Plànols” del present
Projecte Constructiu, un plànol de Planejament en que qual es pot observar la naturalesa dels
sols per on discorre la traça del col·lector.

6. Justificació de la solució adoptada
Per tal de definir la traça del col·lector s’han tingut en compte dos possibles variants de traçat,
tenint en compte diversos factors com la longitud del tram a executar, serveis existents a
cadascun d’ells, cost econòmic i afeccions al trànsit tant rodat com de vianants.
Es detallen a la següent figura els dos possibles traçats estudiats així com la longitud de
cadascun d’ells i els serveis existents i que hauran de ser considerats durant l’execució de les
obres.
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7.1. Treballs d’implantació
Aquesta fase de treball inclou els treballs d’implantació de le instal·lacions auxiliars d’obra, tal i
com es recull a l’Annex 6 “Estudi de Seguretat i Salut” del present Projecte Constructiu. Aquests
instal·lacions s’ubicaran a la parcel·la del dipòsit de Castelló Nou, en una superfície actualment
sense pavimentar.

7.2. Treballs a via pública
Aquests treballs inclouen les activitats necessàries per la instal·lació de la nova conducció
d’abastament al dipòsit de Castelló Nou. Com s’ha indicat anteriorment, la conducció existent
finalitza a l’alçada del supermercat ESCLAT, ja al T. M. de Castelló d’Empúries, a les
coordenades UTM X:506.157 Y:4.677.629 i a una fondària respecte de la rasant del vial de 1,60
metres.
A partir d’aquest punt s’iniciarà la nova conducció la qual es connectarà a la conducció existent
mitjançant un maniguet electrosoldable DN250.
La nova canonada serà de PEAD PE100 PN10 DN250, amb una longitud d’aproximadament 475
m.l.. Discorrerà íntegrament per vials públics.





Desinfecció final de la conducció prèviament a la seva posada en servei.

Reposició de vorades i voreres afectades pels treballs, especialment a la zona d’inici i final del
tram.

7.3. Treballs a dipòsit de Castelló Nou







Instal·lació de xapa d’acer inoxidable AISI-316L de 3 mm de gruix per tal de tancar l’espai
entre la conducció i la llosa de formigó.

Perforació en llosa superior del dipòsit de 300 mm de diàmetre per tal de permetre el pas de
la conducció d’acer inoxidable a l’interior del dipòsit.

Conducció d’acer inoxidable AISI-316L de diàmetre 254x2mm en zona d’entrada a dipòsit,
incloent la suportació necessària en el mateix material.

Finalització d’instal·lació de conducció de PEAD a l’interior de la parcel·la municipal.

Els treballs previstos al dipòsit de Castelló Nou es limiten a la finalització de la conducció de PEAD i
l’entrada de cabal al dipòsit. S’inclouen:











Rebliment amb material seleccionat de la pròpia excavació, amb compactació al 95% PM.

Rebliment de sorra sense àrids gruixuts en capa de protecció de canonada, segons secció
tipus.

Instal·lació de nova conducció de PEAD PE100 PN10 DN250 amb unions mitjançant
soldadura tèrmica a testa.

Estesa de llit de sorra pel recolzament de la nova conducció a instal·lar.

Excavació en rasa, fins arribar a la cota de fons de rasa, tenint en compte els talussos i la
secció tipus de rasa a executar, prevista al document 2 del present Projecte.

Demolició de paviment existent, previ tall del mateix per tal de delimitar la zona a demolir.

S’ha previst una revisió dels equips de bombament existents, per tal de garantir el seu correcte
funcionament en el moment de la posada en servei de la instal·lació. Aquesta revisió inclou la
reparació dels equips cas que sigui necessari.

Aquesta zona de treballs no requereix cap mena d’actuació a nivell d’obra civil.

7.4. Treballs a dipòsit “el Trabuc”



Base de paviment de tot-ú artificial de 25 cm de gruix, estesa i compactada al 98% PM

Els treballs necessaris per la instal·lació de la conducció inclouen:









TELEFÓNICA

GAS NATURAL

ENDESA
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S’ha procedit a demanar informació sobre les infraestructures existents en la zona àmbit de treball.
Part d’aquesta informació s’ha demanat mitjançant l’eina on-line EWISE-ACEFAT, a on les diferents
companyies han centralitzat la gestió de la informació sobre la ubicació dels seus serveis. A través
d’aquesta plataforma s’ha demanat informació a:

8.- Serveis afectats

També s’ha previst al pressupost una unitat d’obra per la instal·lació d’un nou variador de freqüència
similar als ja existents ja que durant la redacció del present Projecte s’ha pogut verificar que ambdós
equips funcionen correctament però no s’ha pogut realitzat una prova de càrrega sobre els mateixos.



Paviment de MBC, incloent:
o MBC AC 22 bin B 50/70 D en capa intermitja de 6 cm de gruix



o MBC AC 16 surf B 50/70 D en capa de rodadura de 4 cm de gruix
Val a comentar que el Projecte preveu la reposició de la capa de rodadura en tota
l’amplada dels vials pels quals discorre la conducció. En les zones fora de l’àmbit de la
rasa a executar, on no es demolirà el paviment per l’excavació de la rasa, es procedirà al
fressat de 4 cm de gruix de tota la capa de rodadura existent per la seva posterior
reposició, durant els treballs de pavimentació.
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Hi han altres serveis, els quals no es troben integrats en l’esmentada plataforma. Per aquests,
s’ha contactat directament amb l’entitat titular de la possible infraestructura afectada per les
obres. En aquest sentit, s’ha contactat amb els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries per tal d’obtenir informació relativa als serveis municipals tals com
clavegueram, distribució d’aigua potable, enllumenat,...en la zona àmbit d’actuació. Els tècnics
municipals van indicar que l’Ajuntament actualment no disposa d’informació gràfica relativa als
serveis existents en la zona àmbit d’actuació i ens van indicar unes franges aproximades per les
quals es preveu discorren els diferents serveis municipals.
D’altra banda, els tècnics municipals van indicar la intenció de l’Ajuntament d’una reordenació
dels serveis existents al Carrer Vernar i inici del carrer de la Paboneria, també sense poder
facilitar documentació gràfica de les actuacions previstes.
A l’Annex 8 “Serveis afectats” es detallen, per companyia, les dades rebudes referents als
diferents serveis afectats de la zona de treballs.
Tota aquesta documentació queda també detallada al Document Número 2 “Plànols” del present
Projecte Constructiu.
En qualsevol cas, l’adjudicatari de les obres s’encarregarà de la verificació dels serveis existents
en la zona àmbit de treball a fi d’actualitzar les dades incloses al present Projecte així com per
detectar la presencia de nous possibles serveis no existents en la època de redacció del present
Projecte Constructiu.

9. Actuacions mediambientals
En el desenvolupament de les seves activitats en terrenys i instal·lacions, el contractista haurà
d’adoptar totes les mesures necessàries per reduir el risc derivat del desenvolupament de
l’activitat, essent responsable dels danys i perjudicis causats conforme a la legislació civil vigent,
sempre que no siguin imputables a una ordre directa de la Direcció de les Obres o a causa de
força major; tot això sense perjudici de les conseqüències que puguin derivar‐se per a l'infractor
si el mal o perjudici té el seu origen en una infracció administrativa
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b) Residus:

‐ Recollir i transportar les aigües residuals de totes les instal·lacions d’obra mitjançant una
xarxa de col·lectors que connectin amb el col·lector interceptor municipal del poble, si
s’escau.

‐ Establir un sistema de recollida d’olis i hidrocarburs en recipients hermètics en la zona
d’obra i de maquinària.

‐ Disposar de diferents tipus de contenidors (vidre, paper i cartró, piles i aquelles altres que
estiguin previstos en al xarxa de recollida local o comarcal) per facilitar la recollida selectiva
durant les obres i la valoració dels residus que es produeixin.
c) Abalisament de seguretat:

‐ Es defineix el que cal fer en aquest sentit d’acord amb el Pla de seguretat i salut i amb el
Coordinador de seguretat i salut, per assegurar que l’obra queda perfectament abalisada. Es
contactarà amb la Policia Local a l’inici de les obres per coordinar possibles senyalitzacions i
desviaments de trànsit.
d) Tipologies constructives:

‐ Es seguiran els criteris del tècnic projectista i es tindran en compte les aportacions dels
tècnics de l’Ajuntament i els dels tècnics del Consorci de la Costa Brava.
e) Serveis existents:

‐ En cas que es trobi alguna xarxa o instal·lació existent, es prioritzarà el no interrompre el
subministrament o servei que pugui donar, prenent els mitjans necessaris per no fer malbé

9.2. Requisits generals que cal complir

Els criteris generals inicials i bàsics són els definits pel tècnic redactor del projecte.

En general, les empreses contractistes d'obres que realitzin treballs en la zona rústica i urbana
definida en el projecte hauran de complir obligatòriament i a càrrec seu, durant tot el període
d'execució de l'obra els següents requisits:

‐ L’obra i els seus límits físics estarà senyalitzada i s’hauran de col·locar els rètols de l’obra,
d’acord amb la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya

- Es disposaran sistemes de tractament d'aigües residuals, si fos necessari, en les
instal·lacions sanitàries del personal i zona de rentat de camions, maquinària, cubes de
formigó, etc., abans del seu abocament a la xarxa d’aigües residuals de l’àmbit del

En cas de subcontractes, el Contractista informarà als subcontractistes dels requisits de
prevenció i medi ambient i les normes del lloc.

Projecte.

9.1. Criteris generals Mediambientals
En les obres de construcció i reparació s’ha de tenir cura dels conceptes següents:
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‐ Els materials de construcció s’apilaran de forma que es redueixi l’emissió de pols, a cobert si
és necessari, en les zones autoritzades per la Direcció de l’Obra.

‐ Els transportistes rentaran les rodes i baixos de camions i maquinària d’obres públiques
abans d’abandonar els límits de l’obra.

a) Materials granulars:
‐ Abocar els materials de cantera i gravera a la zona d’obres de forma controlada de
manera que es minimitzi la emissió de pols a l’atmosfera. D’igual manera en el transport
des de la cantera fins a obra es cobrirà la caixa del camió per evitar pols.
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de l’aire es vegi afectada.

‐ Es regaran les pistes i vials per on circulin els camions i maquinària, en cas d’emissió de
pols i afectacions a tercers quan la qualitat

T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES s’ha establert en QUATRE (4) mesos, a partir de la signatura de
l’Acta de comprovació de replanteig

Categoria:

Subgrup:

Grup:

2

1 (Abastaments i sanejaments)

E (Hidràuliques)

D’acord amb el Decret 1098/2001 de 28 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques i la seva modificació segons RD 773/2015 de 28
d’agost, es proposa, per a l’execució d’aquesta obra, que el contractista estigui classificat en el grup i
subgrup següent:

13. Classificació del contractista

L’Annex 5 Pla d’Obra , mitjançant un diagrama de barres, es poden observar els terminis parcials per
la execució de les diferents activitats, els equips de treball previstos i la seqüència lògica
d’actuacions que donen com a resultat el camí crític previst dins la present planificació.

‐ Es netejaran els vials públics embrutats pels vehicles d’obra.
‐ Es prohibeix abocar a albellons qualsevol tipus de residu o material de construcció.
‐ Es gestionaran els residus generats en l’obra a través de gestors autoritzats. Per això es
disposarà de contenidors adequats i identificats per a cada tipus de residu.
‐ Reg i remullat de camins per evitar núvols de pols.
‐ Restauració de superfícies d’ocupació temporal.
‐ Delimitació d’espais protegits i sensibles.

10. Mesures correctores ambientals

El termini de garantia que es considera és d’1 any a partir de la recepció provisional de les obres,
període de temps considerat suficient per observar el comportament de les obres en qualsevol
condició de servei.

14. Termini de garantia de les obres

Aquesta obra no necessita del tràmit ambiental per no estar les obres dins dels supòsits dels
annexes de la Llei 21/2013, de 9 de Desembre, d’avaluació ambiental.

15. Llei de Contractes

Segons el Text Refós de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero, modificada l’11 de desembre de 2013 per la Llei 21/2013 de 9 de
Desembre, d’avaluació ambiental, els projectes i les activitats recollides en els annexes I i II de la
Llei, demanen un Estudi d’Impacte Ambiental. Entre aquestes obres, i referent a la actuacions en
“Altres projectes”, no les trobem dins de les referenciades en l’Annex I ni Annex II, aleshores:

11. Seguretat i Salut. Compliment normatiu

Atès que el promotor és una administració pública, la normativa de caire general que regularà la
relació entre el Promotor i l’empresa adjudicatària de les obres del projecte de referència, serà la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, recollit en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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El cost del control de qualitat es preveu que sigui inferior a l’1.5 % del pressupost d’execució
material. El cost serà íntegrament a càrrec del contractista adjudicatari dins dels costos indirectes i
despeses generals de l’obra. Es defineix el quadre d’assajos a l’Annex de Control de Qualitat.

A l’inici de les obres el contractista realitzarà un pla detallat del control de qualitat adaptat a la
normativa vigent i a les instruccions del Promotor i anirà d’acord amb el Plec de Condicions
Econòmico‐Administratives Generals aprovat a l’origen de contractació.

16. Control de Qualitat

L' Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució
de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/s.
En l'annex 6 es detalla acuradament l'estudi de seguretat i salut per les obres incloses al present
Projecte Constructiu. En l’esmentat estudi s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir
la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei
3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).

12. Termini d’execució de les obres
El termini previst per l’execució de les obres incloses al present PROJECTE CONSTRUCTIU
PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU AL
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17. Gestió de residus
Durant l’execució de les obres es generaran residus, que caldrà gestionar correctament i segons
s’indicarà en l’Annex corresponent:
“Estudi de gestió de residus”.

19. Documents que integren el present Projecte Constructiu

o

o

o

o

o

o

8.- SERVEIS AFECTATS

7.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT

6.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

5.- PLA D’OBRA I PROCEDIMENS CONSTRUCTIUS

4.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.- CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA

2.- RECOPILACIÓ I ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ EXISTENT

1.- PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

MEMÒRIA

o

9.- TERRENYS AFECTATS



DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS

o

10.- GESTIÓ DE RESIDUS

ANNEXOS

o

11.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS



o

12.- PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

La normativa aplicable per la correcte gestió és:

o

‐ Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.

‐ Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut aplicable als treballadors amb risc d’exposició a l’amiant. (BOE 86,
d’11‐4‐2006).

‐ Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals
i d’ecoeficiència en els edificis.

‐ Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels
residus de construcció i enderroc.

‐ Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.

o













PRESSUPOST GENERAL

RESUM DE PRESSUPOST

PRESSUPOSTOS PARCIALS

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS AUXILIARS

DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST
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DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS

‐ Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei
20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos
‐ Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.
‐ Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001‐2006.
‐ Ley 10/98, de 21 de abril, de residus.

18. Fórmula per a la revisió de preus
Els preus del present Projecte no podran ser objecte de revisió atesa la nova regulació de l’article
89 del TRLCSP donada per la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia
espanyola.
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Benefici Industrial (6,00 %):

Despeses Generals (13,00 %):

Pressupost d’Execució Material:

250.437,83 € (sense I.V.A.)

12.627,12

27.358,75

210.451,96 €

20. Pressupost per a coneixement de l’administració

Pressupost d’Execució per Contracte abans d’IVA:

303.029,77 € (I.V.A. inclòs)
0,00 €

52.591,94

303.029,77 € (I.V.A. inclòs)

I.V.A. (21,00%) SOBRE 250.437,83 €

Pressupost Expropiacions i Serveis Afectats:

Pressupost d’Execució per Contracte:

Pressupost per a coneixement de l’Administració:

El present Pressupost per a coneixement de l’Administració (IVA inclòs) pel PROJECTE
CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE
CASTELLÓ NOU AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES puja a la quantitat de TRES-CENTS
TRES MIL VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (303.029,77 €) I.V.A. inclòs

21. Obra completa
En compliment de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, Decret 2/2011, del 12
d’octubre i de l’article 125 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, Decret 1098/2001, del 12 d’octubre, es fa constar que l’obra definida en el present
projecte és completa, susceptible de ser lliurada al servei públic un cop acabada.
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22. Conclusions

El present projecte està concebut de manera que les obres que es descriuen i es valoren, no afecten
a l’estabilitat ni seguretat de l’obra. Pel que respecta a l’estanqueïtat, es considera que els elements
hidràulics permetran aïllar completament l’obra nova de la canonada existent i, prèviament a la
posada en marxa de la nova canonada, es realitzaran les proves de càrrega i pressió corresponents
tals que es garanteixi en tot moment l’estanqueïtat del sistema. No es podrà posar en marxa, per
definició, fins que no quedin garantits aquests extrems. L’Àrea tècnica del CCB-ELA coordinarà el
conjunt de l’obra, donant suport a la figura del Director d’Obra, posant especial atenció a la fase
d’execució de proves, amb l’objectiu de vetllar per d’estanqueïtat de l’obra, així com la correcta
finalització de la mateixa.

Amb tot l’exposat, es dona per finalitzada la present memòria que, juntament amb la resta de
documents integren el PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA
EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES es sotmeten
a la consideració de l’autoritat competent per a la seva aprovació.

L’ Enginyer Autor del Projecte

Castelló d’Empúries, octubre de 2.020

Luis Jiménez González

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
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Tipus de conducció:

Tipus d’obra:

475 m.l.

PEAD PE100 PN10 SDR17 DN250

Conducció d’abastament d’aigua potable

Es recullen a la següent taula les principals característiques de obres incloses al present PROJECTE
CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ
NOU AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES.

Longitud:



Y:

X:

4.677.629,00

506.157,00

Coordenades connexió a conducció existent:









Material seleccionat:

Sorra:

Excavació:

Demolició i fresat MBC:

401,478 m3

199,918 m3

976,364 m3

494,478 m3

Resum de demolicions i moviment de terres:







MBC AC 16 surf B 50/70 D:

MBC AC 22 bin B 50/70 D:

Tot-ú artificial:

256,148 Tn

384,222 Tn

252,114 m3

Ferms i paviments:









Serveis municipals sense localització exacta

Telefónica España

E-Distribución

Nedgia Catalunya

Serveis existents
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1. Estat actual

Actualment es troba instal·lada en rasa una conducció de PEAD PE100 PN10 DN250, procedent de
l’anomenat dipòsit “El Trabuc”, al Terme Municipal de Empuriabrava, la qual es preveu alimentarà d’aigua
potable al dipòsit municipal anomenat dipòsit de Castelló Nou del T. M. de Castelló d’Empúries.

Al dipòsit “El Trabuc” es localitzen dues bombes centrífugues sobre bancada, de potencia unitària 30 kW,
les quals s’encarregaran de l’elevació de cabal fins al dipòsit municipal. Les bombes es comanden
mitjançant un variador de freqüència el qual, enclavat amb un cabalímetre electromagnètic s’encarregarà
de la regulació del cabal d’impulsió segons les necessitats de demanda.

La conducció d’impulsió, actualment te el seu final a l’alçada del supermercat ESCLAT, ja al T. M. de
Castelló d’Empúries, a les coordenades UTM X:506.157 Y:4.677.629 i a una fondària respecte de la rasant
del vial de 1,60 metres. Es a partir d’aquest punt on es connectarà la conducció àmbit del present Projecte
Constructiu fins arribar al dipòsit municipal, amb una longitud d’aproximadament 475 m.l.

2. Servies existents

Per la redacció del present Projecte Constructiu, s’ha procedit a la localització dels serveis existents a la
zona àmbit d’actuació.

En aquest sentit, part de la documentació s’ha gestionat mitjançant la plataforma EWISE ACEFAT,
mitjançant la qual s’han rebut els serveis relatius a telefonia, gas natural i distribució elèctrica tant en baixa
com en mitja tensió.

D’altra banda es va contactar amb els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries
per tal d’obtenir informació relativa als serveis municipals tals com clavegueram, distribució d’aigua
potable, enllumenat,...en la zona àmbit d’actuació. Els tècnics municipals van indicar que l’Ajuntament
actualment no disposa d’informació gràfica relativa als serveis existents en la zona àmbit d’actuació i ens
van indicar unes franges aproximades per les quals es preveu discorren els diferents serveis municipals.

D’altra banda, els tècnics municipals van indicar la intenció de l’Ajuntament d’una reordenació dels serveis
existents al Carrer Vernar i inici del carrer de la Paboneria, també sense poder facilitar documentació
gràfica de les actuacions previstes.

Tota aquesta documentació queda detallada tant a l’Annex 7 “Serveis Afectats” com al Document Número
2 “Plànols” del present Projecte Constructiu.
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1. Introducció

Per la redacció del present Projecte Constructiu, i donada la tipologia d’obra i la zona àmbit d’actuació,
s’ha pres com a topografia de referencia una cartografia a escala 1:1.000, obtinguda de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

La informació reflectida a l’esmentada documentació resulta amb grau de detall suficient per la redacció
complerta del present Projecte Constructiu.

S’adjunta a continuació el plànol topogràfic que s’ha pres com a referencia topogràfica dins la redacció del
present Projecte.
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1. Introducció

Placa característiques variadors

Placa característiques bombes

S’adjunten a continuació una sèrie d’imatges de la zona àmbit d’actuació del present Projecte
Constructiu.

Bombes dipòsit “El Trabuc”

Variadors de freqüència dipòsit “El Trabuc”

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES

Zona de connexió a conducció existent

Traça col·lector C/ Arrabassades

Traça col·lector C/ Closa dels Frares

Cabalímetre electromagnètic

Traça col·lector C/ Closa dels Frares
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Dipòsit Castelló Nou

Dipòsit Castelló Nou

Dipòsit Castelló Nou

ANNEX NÚMERO 4. REPORTATGE FOTOGRÀFIC
Página 3 de 3

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 132724 QRF9G-8KELG-54AY6 7F5AF3C646C056F7D2DBDCEB2F129A10D7EE9FD5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Codi per a validació: QRF9G-8KELG-54AY6
Data d'emissió: 13 de septiembre de 2021 a les 9:07:40
Pàgina 30 de 356

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

Any document: 2020, Acció docum: Construcció, Actuació: d'una canonada existent al dipòsit
de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries, Núm. Exp:: 100

0_Projecte : Projecte Construcció d'una canonada existent al
dipòsit de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries

SIGNATURES

ALTRES DADES

ANNEX 5.

PROCEDIMENTS CONSTRUCTIUS I PLA D’OBRA

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 132724 QRF9G-8KELG-54AY6 7F5AF3C646C056F7D2DBDCEB2F129A10D7EE9FD5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Codi per a validació: QRF9G-8KELG-54AY6
Data d'emissió: 13 de septiembre de 2021 a les 9:07:40
Pàgina 31 de 356

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

Any document: 2020, Acció docum: Construcció, Actuació: d'una canonada existent al dipòsit
de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries, Núm. Exp:: 100
0_Projecte : Projecte Construcció d'una canonada existent al
dipòsit de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: QRF9G-8KELG-54AY6
Data d'emissió: 13 de septiembre de 2021 a les 9:07:40
Pàgina 32 de 356

ÍNDEX

1. Introducció ......................................................................................................................................... 2

ANNEX NÚMERO 5. PROCEDIMENTS CONSTRUCTIUS I PLA D’OBRA ................................................... 2

2.- Resum de les actuacions a executar i procediments constructius ................................................... 2

Conduccions plàstiques ................................................................................................................ 2

Moviment de Terres ...................................................................................................................... 2

Urbanització .................................................................................................................................. 3

Paviments de MBC ............................................................................................................ 3

Tot-ú artificial ..................................................................................................................... 3

3.1. Càlcul dels dies realment treballats ...................................................................................... 4

3.- Determinació de la duració de les obres .......................................................................................... 3

4. Diagrama de Gantt ............................................................................................................................ 6

ANNEX NÚMERO 5. PROCEDIMENTS CONSTRUCTIUS I PLA D’OBRA
Página 1 de 7

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 132724 QRF9G-8KELG-54AY6 7F5AF3C646C056F7D2DBDCEB2F129A10D7EE9FD5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

Any document: 2020, Acció docum: Construcció, Actuació: d'una canonada existent al dipòsit
de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries, Núm. Exp:: 100
0_Projecte : Projecte Construcció d'una canonada existent al
dipòsit de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

ANNEX NÚMERO 5. PROCEDIMENTS CONSTRUCTIUS I PLA D’OBRA

La maquinària de moviment de terres treballarà, en zones delimitades i amb rutes d'entrada,
posicionament i sortida clarament delimitades. Es senyalitzaran aquestes rutes amb fites d'abalisament.

D'aquest tram de prova obtindrem el gruix de les capes, nombre de passades del compactador, intensitat
de vibració del compactador i necessitats d'aigua en el material de la capa a compactar.

ACTIVITAT

Excavacions en rasa

MA D’OBRA
1 Capatàs
1 Maquinista
1 Manobres
s/n Conductors
1 Capatàs
2 Maquinista
2 Manobres
s/n Conductors

1 Retroexcavadora mixta
s/neumàtics 84CV
1 Compactador vibratori 2,5 tn
s/n Camions dumper
s/n Mitjans auxiliars

RENDIMENT

Excavació rasa: 90 m3/d

Rebliments: 120 m3/d







Escalfament: Un cop amb els trams de conducció ja refrentats es procedirà a l'escalfament del
material per a procedir posteriorment a realitzar la unió de trams. L'escalfament es realitza per
contacte entre els extrems de les conduccions a unir amb una resistència. La temperatura, pressió i
temps d'escalfament depèn de el tipus de material, diàmetre i gruix de paret de la conducció.

Refrentat: S'ha d'aconseguir que la superfície d'unió entre els diferents trams de la conducció sigui
contínua. Per aquest motiu es realitza un refrentat de les conduccions eliminant irregularitats i
aconseguint un ajustament perfecte entre les mateixes. Després del refrentat s'ha de garantir que
les conduccions queden netes i exemptes de restes de materials procedint a la neteja de la zona
d’unió.
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Els diferents trams de conducció es soldaran a l'exterior de la rasa, per, una vegada soldats, procedir a la
seva introducció a l'interior de la mateixa sobre un llit de sorra per assentament i protecció de la conducció
a instalꞏlar.

Termosoldadura: L'últim pas a realitzar és la unió dels trams de conducció amb aquesta encara
en calent. Els factors a tenir en compte per al procés d'unió són la pressió a la qual unim les
conduccions, així com el temps de refredament de la unió, paràmetres que també depenen de el
tipus de material, diàmetre i l'espessor de paret de la conducció. En funció de tots aquests
paràmetres es generarà un llavi a la zona d'unió de les conduccions el qual donarà una idea inicial
de la qualitat de la soldadura executada

El procés de termosoldadura de conduccions plàstiques mitjançant aquesta tipologia constructiva consta
de diverses fases les quals requereixen una formació i experiència de cara a garantir la correcta execució
de la tasca.

Conduccions plàstiques
La conducció soterrada a instalꞏlar en les presents obres s'ha previst PEAD PE100 PN10 DN250 amb
unions termosoldades a testa. Les conduccions es subministren en barres de 6 o 12 metres en funció de
les necessitats.

Rebliments de rases

MAQUINARIA
1 Retroexcavadora mixta
s/neumàtics 84CV
s/n Camions dumper
s/n Mitjans auxiliars

Els equips de treball que executarán aquestes activitats de moviment de terres es conformaran per:

1. Introducció
El present annex, té per objecte analitzar el procés constructiu de les principals actuacions
previstes en les obres, així com establir una organització i seqüència de les diferents activitats
proposades dins el PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA
EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES. a fi de
determinar el termini de execució de les obres.
Al present document es realitza una descripció acurada de les diferents activitats que
conformen cada procés constructiu, i es detalla el personal i maquinaria necessaris, així com
els rendiments estimats per cadascuna de les activitats a executar.
Aquests rendiments serviran posteriorment per calcular els terminis parcials d’execució de
cada zona d’obres, que permetran establir la durada total dels treballs.
La justificació detallada dels procediments constructius que asseguren la minimització de
riscos en matèria de seguretat i salut serà objecte d'etapes posteriors a la redacció del
Projecte, si bé s'indiquen els criteris generals que asseguren el compliment de la normativa a
aquest efecte (Llei 31 / 1995, RD 1627/97 i Llei 54/2003).

2.- Resum de les actuacions a executar i procediments constructius
Moviment de Terres
Per tal de determinar la durada, maquinària implicada i cost de l'operació d'excavació es
procedirà a classificar el tipus de material a excavar. En el cas que ens ocupa s’han previst
mitjans convencionals per portar a terme el moviment de terres.
A nivell hidrogeològic no es preveu la
presencia de nivell freàtic a les fondàries
d’excavació previstes.
El material a utilitzar per als diferents
rebliments ha de ser l'apropiat segons la
classificació de sòls i assaigs de laboratori.
Els rebliments s'executaran en capes
horitzontals i tongades de petit gruix fins
aconseguir la densitat Proctor de referència
per a la capa a compactar. Per tal d'assolir
els paràmetres de qualitat solꞏlicitats a
Projecte es procedirà a l'execució d'un tram
de prova en el qual s'estendrà una capa de material procedint, a continuació, a la seva
compactació. Un equip de laboratori determinarà la densitat i humitat obtinguda amb la
compactació, comparant-la amb la densitat de referència obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat i la humitat òptima obtinguda a laboratori
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MA D’OBRA
1 Capatàs
1 Oficial 1ª
1 Ajudant

MAQUINARIA
1 Camió amb caixa i grua
auxiliar
1 Equip de soldadura a testa
Eines de mà

72 ml/d

RENDIMENT

Un cop colꞏlocada la conducció en la seva posició
definitiva es realitzarà sobre el tram executat la
pertinent prova de pressió segons la normativa vigent,
per tal de garantir que el conjunt de conducció
suportarà la pressió de treball a la qual es veurà
sotmesa. De forma habitual aquesta prova es realitza
amb aigua i donant una pressió interior equivalent a
1,40 vegades la pressió de treball de la conducció, un
cop estigui en servei. Un cop aconseguida la pressió de
prova es mantindrà durant un temps establert en normativa per tal de corroborar que no baixa
la pressió per sota dels límits admissibles per norma. Un cop realitzada la prova de pressió es
podrà procedir al rebliment de la rasa. La conducció quedarà recoberta per una capa de sorra
exempta d'àrids gruixuts que puguin danyar la conducció durant el procés de rebliment i
compactació de la rasa. A continuació, s'acabarà d'omplir la rasa fins coronació mitjançant
capes de poc gruix degudament compactades al PM de referència. L'equip de treball per a
aquestes activitats es compon de:
ACTIVITAT
Conduccions PEAD
termosoldades

Urbanització
Tot-ú artificial
S'ha previst l'estesa d'una capa de 25 cm de tot-u artificial com a capa de base del paviment
en la reposició de la rasa. Aquest material serà obtingut de préstec.
De la mateixa manera que en l'apartat de rebliments, sobre la capa de base s'executarà un
tram de prova. Un cop validat el tram de prova és procedirà a l'estesa i compactació del
material de la totalitat de la capa de base.
Per a l'execució de les activitats es procedirà de la manera següent:
1. Preparació de la superfície d'assentament
2. Aportació de material
3. Extensió tongada evitant la seva segregació o contaminació.
4. Humectació de la capa.
5. Compactació de la tongada fins a la densitat del P.M.
6. Refinat de superfície d'última tongada
L’estesa es realitzarà amb motoanivelladora ajustant-se a les estaques de replanteig i tenint en
compte la disminució de gruix per compactació.
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Tot-ú artificial
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MA D’OBRA
1 Capatàs
3 Maquinistes

s/n Conductors

1 Manobre especialista

MAQUINARIA
1 Motonivelladora 200CV
1 Compactador vibratori 9tn
155CV
1 Cisterna d’aigua sobre camió
10m3
s/n Camions



6 cm de MBC AC 22 bin B 50/70 D:

4 cm de MBC AC 16 surf B 50/70 D:

384,222 Tn

256,148 Tn

RENDIMENT

120 m3/d

Paviments de MBC
La reposició de ferm a la rasa per la que discorrerà el colꞏlector s’ha previst amb dues capes de MBC,
segons es detalla a continuació:



1.- Determinació fórmula treball en planta

Els treballs necessaris per les tasques de pavimentació inclouen:

2.- Barreja en central
3.- Càrrega a camions
4.- Transport a obres des de planta

5.- Descàrrega dels camions sobre estenedora

MAQUINARIA
1 estenedora d’aglomerat
2 compactadors pneumàtics
2 compactadors vibrants
1 escombradora
Mitjans auxiliats, s/n camions

200 Tn/d

RENDIMENT

7.- Compactació amb la barreja encara calenta fins a aconseguir la densitat especificada.

ACTIVITAT

MA D’OBRA
1 Capatàs
1 Oficial 1ª
2 Ajudants
2 maquinistes
s/n conductors

L'equip per a la realització d'aquestes activitats és el que es detalla a continuació:

MBC

3.- Determinació de la duració de les obres

La planificació adjunta a tingut en compte tots aquells factors que poden arribar a condicionar el normal
desenvolupament dels treballs.

Per la determinació de la durada dels diferents treballs inclosos a la planificació adjunta s’han aplicat als
amidaments d’obra uns rendiments teòrics en funció de la tipologia d’obra a executar. Sobre aquests
rendiments s’han aplicat també uns coeficients de reducció per factors climatològics, en funció de la zona
geogràfica concreta d’execució dels treballs.
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3.1. Càlcul dels dies realment treballats


Els dies festius que varien segons l'any i la localitat.

En el càlcul dels dies realment treballats de cada mes s'han seguit les recomanacions de la
publicació "isolínies de coeficients de reducció dels dies de treball" editat pel MOPT (actual
Ministeri de Foment) tenint en compte:



Els dies de climatologia adversa la incidència es tradueix en un coeficient de reducció a
aplicar als dies laborables i que ha de determinar-se per classe d'obra.

Atès que els dies festius poden ser també de climatologia adversa, s'ha d'adoptar el criteri
proposat en la publicació de la Direcció General de Carreteres: Si per a un mes determinat, Cf
representa el coeficient de reducció de dies festius i Cm representa el coeficient de reducció
climatològic per a una classe d'obra determinada, (1-Cm) representa la probabilitat que un dia
qualsevol del mes present climatologia adversa per a aquesta classe d'obra i (1-Cm) x Cf la
probabilitat que un dia laborable presenti una climatologia adversa. El coeficient de reducció
total serà, per tant: Ct = 1 - (1-Cm) x Cf

Coeficient de reducció per dies festius Cf

•

Temperatura límit ambiental per a les manipulacions de materials naturals humits: Es
defineix com temperatura límit ambiental per a la manipulació de materials naturals humits,
la de 0º.

penetració, i mescles bitumino¬sas, la que s'accepta normalment com a límit, per sota de el qual
no poden posar-se en obra aquestes unitats.

•

Precipitació límit: S'estableixen dos valors de la precipitació límit diària: 1 mm / dia que limita
el treball a certes unitats sensibles a una petita pluja i 10 mm / dia que limita la resta de
treballs. S'entén que, en general, amb precipitació diària superior a 10 mm., No pot
realitzar-se cap treball sense proteccions especials.

Temperatura superior a 0ºC. (Gelades).
Temperatura superior a 10ºC.
Temperatura superior a 5ºC.
Precipitació inferior a 10 m/m.
Precipitació inferior a 1 m/m.

Per al càlcul dels coeficients a aplicar a cada classe d'obra, es consigna el factor meteorològic que afecta
l'obra segons el quadre següent:
H
T
T'
L
L'

MARÇ

FEBRER

GENER

MESOS

1,00

0,95

0,80

0,70

H

0,71

0,45

0,21

0,32

T

1,00

0,91

0,78

0,61

T'

0,93

0,94

0,94

0,96

L

0,74

0,74

0,80

0,76

0,90

0,85

L'

Els valors de referencia segon el manual “ISOLINEAS DE COEFICIENTES DE REDUCCIÓN DE LOS
DIAS DE TRABAJO” publicat pel MOP, determina els següents valors de referencia per la zona concreta
de treball.

ABRIL

0,93

El coeficient de reducció per dies festius s'estableix dividint el nombre de dies laborables, un
cop descomptats dissabtes, diumenges i festius, entre el nombre total de dies del mes. Tenint
en compte el conveni de la construcció de la província els valors de Cf són els que s'indiquen a
continuació.

Formigons

1,00

Les classes d'obra considerades a efecte dels dies útils de treball són:

Coeficient de reducció per factors climatològics Cm



1,00

0,87

1,00

0,79

MAIG

0,96

0,72

Esplanacions

0,96

0,68



1,00

0,90

0,76

0,89

1,00

0,86

0,82

1,00

1,00

1,00

0,92

1,00

1,00

1,00

0,94

1,00
1,00

1,00

1,00

JUNY

1,00

0,90

0,86

Producció d'àrids

JULIOL

1,00

0,53



AGOST

1,00

0,28

Mescles bituminoses

SETEMBRE

0,95



OCTUBRE

0,92

Regs i tractaments superficials

DESEMBRE
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NOVEMBRE



Condicions límit

Temperatura límit ambiental per a l'execució d'unitats bituminoses: Es defineix com
temperatura (límit ambiental) per a l'execució de regs, tractaments superficials per

S'entén per dia útil de treball, quant a climatologia es refereix, per a cada classe d'obra
definida, el dia en què la precipitació i la temperatura ambient siguin inferior i superior
respectivament als límits que s'indiquen a continuació. No es té en compte les altes
temperatures de l'ambient que impedeixin la posada en obra de l'formigó, tant pel nombre
inapreciable de dies que es donen com per caure dins el microclima d'una zona reduïda.
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FEBRER

GENER

MESOS

0,81

0,74

0,63

Explanac.

0,93

0,89

0,75

0,67

Formigó

0,74

0,80

0,69

0,70

0,52

M. Bitum.

0,74

0,74

0,57

0,34

0,19

0,27

Regs

0,96

0,89

0,93

0,93

0,94

0,94

0,96

Àrids

01.

01.

01.

01.

MAIG

ABRIL

MARÇ

FEBRER

MES

20

20

22

20

Dies
laborables

18

18

19

16

Explanac.

19

19

20

17

Formigó

17

17

17

16

M. Bitum.

17

14

11

9

Regs

19

19

21

19

Àrids

MESOS

DIES ÚTILS PER CLASE D'OBRA

4

CASTELL D'ARO

TERMINI TOTAL

Ct = Coeficient de reducció total = 1 - (1 - Cm) x Cf, ón :

MARÇ
0,87
0,93
0,74

Cm = Coeficient de reducció climatológic
Cf = Coeficient de reducció de dies festius

ABRIL
0,84
0,89

0,96

Essent els valors de coeficient de reducció per climatologia adversa Cm per a cadascuna de
les classes d'obra

MAIG
0,82

0,87

ANY

JUNY

0,79

78

0,87

51

0,79

67

0,96

75

0,96

71

0,92

82

0,88

TOTAL OBRA

19,6

AGOST

0,90

12,8

0,96

Àrids

16,7

0,63

Regs

18,8

0,82

M. Bitum.

17,8

0,92

Formigó

20,5

0,87

Explanac.
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S’adjunta la taula resum amb la justificació de les durades de les activitats incloses a la present
planificació.

Per les activitats fora de les indicades a la taula anterior s’ha previst un coeficient reductor de 0,90.

COEFICIENT REDUCTOR

MITJANA MENSUAL

JULIOL

0,86
0,92

0,72

0,94

0,61
0,40

0,72

0,23

0,68
0,76

0,90

0,71

0,86
0,87

0,81

0,86

0,77
0,80

OCTUBRE

0,81

SETEMBRE

DESEMBRE

NOVEMBRE

Tenint en compte els valors de Cf i Cm el coeficient de reducció total dels dies laborables per a
cada unitat d'obra: Ct = 1 - (1-Cm) x Cf s'indica a continuació, tenint en compte que la durada
de l'obra són 4 mesos, que s’ha previst un inici dels treballs al mes de febrer.
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CONCEPTE

ESBROSSADES I DEMOLICIONS
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió

Cala manual de fins a 1,50 m de fondaria, 1,00 m de llargada i 60 cm
d'amplada, per localització de serveis existents, inclou la demolició del
paviment, excavació amb mitjans manuals i mecànics i posterior rebliment de
terres un cop finalitzada la cala. I

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1,42

2,72

COEF DE
NÚM.
TEMPS
TEMPS EN
COEF.
REDUCCIÓ EQUIPS EXECUCIÓ PROGRAMA COBERTURA
(dies)
(dies)

6

1

RENDIMENT

4,21

0,37

AMIDAMENT

1

1,18

1,23

1

6

0,87

10

0,87

8,47

4,89

u/dia

1

1

m2/dia

0,90

0,90

3

m2/dia

m2/dia

200

150

200

64,000 m2

880,000 m2

11,000 u

1.144,000 m2

15

1,30

1,23
1,22

1,20

45,00

7
2

18,00

12,47

5

1,09

1

5,69
1,64

8

1,80

1,08

1

1

3,85

9

1,80

0,02

1
1

7,33

2

0,06

0,87

1

8,33

1

1

0,87
0,87

1

1,11

1

m3/dia

0,87

1

0,56

0,90

m3/dia
m2/dia

0,90

1

0,90

m3/dia

0,96

1

m2/dia

5
200

m/dia

0,90

m2/dia

120

m3/dia

0,90

9,00

3,60

80

24,750 m3
285,000 m2

72

u/dia

1

150

401,478 m3

25

u/dia

0,28

4,000 m2

475,000 m

1

1

1

3,000 m2

199,918 m3

2

0,90

2

Demolició de vorada colꞏlocada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

1,000 u

u/dia

1,11

0,11

90

1,000 u

4,00

1

1

976,364 m3

MOVIMENT DE TERRES

1,000 u

0,90

1,80

0,90

1,28

1,37

u/dia

3

3

u/dia

2,34

2,19

1,00

1

1,28

1

2

1,80

0,82

1,56

2

0,96

1

1,11

t/dia

0,82

1

m3/dia

t/dia

0,90

200

10,00

t

200

u/dia

2

1,00

120

1,000 u

384,222

t

1,000 PA

1,000 u

256,148

252,114 m3

1,000 u

Demolició de paviment de panots colꞏlocats sobre formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 2050), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Excavació manual en galeria en terreny compacte
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 90% PM
CONDUCCIONS

Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i colꞏlocat al fons de la rasa
Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
Unitat d'obra per unió a l'inici del tram de la conducció existent DN250 amb
nova conducció PE100 PN10 DN250, mitjançant maniguet electrosoldable.
Executat al fons de rasa
Colꞏlector d'arribada a dipòsit municipal, fabricat en acer inoxidable AISI-316L
de 254x2mm, amb brida boja en acer inoxidable AISI-316 i cargoleria en A4.
Inclús suportació en el mateix material
Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400
mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de
diamant intercambiable
Subministrament i instalꞏlació de xapa d'acer inoxidable AISI-316L en zona
d'entrada de colꞏlector a dipòsit municipal, ancorada mecànicament a llosa de
formigó amb cargoleria en acer inoxidable A4
Unitat d'obra per la desinfecció final de la conducció un cop executada, amb
hipoclorit sódic, per garantir les directrius de la normativa legal (RD 140/2003
per la qual s'estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l'aigua de Consum
humà). Inclús
PAVIMENTS

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D
de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit
i granulat calcari, estesa i compactada
ACTUACIONS EN DIPÒSIT EL TRABUC
Subministrament i instalꞏlació de variador de freqüencia marca POWER
ELECTRONICS o equivalent, model SD45075, de 37 kW a 400 V. Totalment
instalꞏlat i provat
Partida Alçada a Justificar per la revisió i possada en servei d'equips de
bombament d'aigua, incloent revisió dels mateixos i substitució de peces en mal
estat
SEGURETAT I SALUT

4. Diagrama de Gantt

S’adjunta la planificació de treballs prevista pel present PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA
CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU AL T. M. DE CASTELLÓ
D’EMPURIES.
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MES 1
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MES 2
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MES 3
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Imports expresats en Execució Material (EM)
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8.497,24
4,88%
4,88%
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ANNEX NÚMERO 6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Justificació De l’estudi de Seguretat i Salut







Es una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. La obra que ens ocupa
no es troba dintre de les esmentades en el present punt.

El volum de mà d’obra estimada és inferior a 500 treballadors-dia (suma dels dies de treball
del total dels treballadors en l’obra).

La duració estimada de l’obra és superior a 30 dies, utilitzant-se en algun moment a més de
20 treballadors simultàniament. El termini previst per l’execució de les actuacions previstes
al present Projecte s’estipula en 7 mesos amb una mà d’obra prevista, en punta, de 12
treballadors simultàniament.

El Pressupost d’Execució per Contractuals (PEC) és igual o superior a 450.759,08 euros. El
PEC de les Obres es inferior a l’indicat.

El Real Decret 1627/1997, del 24 d’Octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció, estableix a l’Article 4 que el Promotor estarà obligat a
que en fase d’ elaboració del projecte s’elabori un Estudi de Seguretat i Salut en les obres en que
es donin algun dels següents supòsits:



A la vista dels punts anteriorment esmentats, el Projecte si que es troba dins d’alguns dels
supòsits. Tot i això, malgrat no ens trobéssim en cap dels supòsits, es creu altament convenient la
redacció d’un Estudi de Seguretat i Salut a fi d’establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres.
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1.- Memòria
1.1.- Objecte de l’estudi
Aquest Estudi de Seguretat i Salut del “PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ
D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU AL T. M. DE CASTELLÓ
D’EMPURIES”, estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les previsions respecte a prevenció
de riscs d’accidents i malalties professionals, així com els derivats del treball de reparació,
conservació, entreteniment i manteniment, i les instalꞏlacions preceptives d’higiene i benestar dels
treballadors.

En qualsevol cas, prèviament a l’inici dels treballs, l’adjudicatari dels mateixos realitzarà els
pertinents contactes amb les companyes que presten serveis a la zona per tal de verificar
l’absència dels mateixos i/o detectar possibles afeccions no previstes al present Projecte.

1.2.5. Unitats constructives que integren l’obra





Muntatge i desmuntatge de proteccions colꞏlectives

Replanteig i topografia

Treballs previs. Instalꞏlacions d’obra i formació d’aplecs

Les principals unitats constructives genèriques són:



Enderrocs

Manipulació de materials i càrregues

Productes tòxics i perillosos


Treballs de neteja



Serralleria

Moviment de terres







1.2. Característiques de les obres



Servirà per a donar unes directrius bàsiques a cadascun dels contractistes i subcontractistes que
participin a l’obra per a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut al treball adaptat tant al seu
personal com als seus mitjans materials i tècnics per a l’execució de l’obra, amb la finalitat de
portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el
seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa i/o Coordinador en Seguretat i
Salut, d’acord amb el Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre de l’Estat espanyol.

1.2.1. Situació

Subministrament i muntatge d’equips d’instalꞏlacions

Conduccions

Instalꞏlacions elèctriques





Treballs en espais confinats

Urbanització (tancament, ferms i paviments)

Es redacta el present Projecte constructiu a fi de definir, a nivell de detall, les actuacions a dur a
terme per la instalꞏlació d’una conducció en rasa de PEAD PE100 PN10 DN250.









Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats: encofrats,
treballs en coberta, moviment d’equips amb grua,..

Treballs en espais confinats: treballs en l’interior pous, dipòsits o altres cambres.

Treballs amb riscos de soterrament o d'enfonsament: excavació de recintes o rases,
muntatge de canonades i arquetes.

Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d'altura: obra civil, cobertes, treballs
sobre els dipòsits...

ANNEX NÚMERO 6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Página 3 de 109



Segons recull l'Annex II del Reial decret 1.627/1997 sobre disposicions mínimes de Seguretat i
Salut en les obres de construcció, en aquesta obra cal destacar els següents riscs especials:

1.3.1. Identificació dels treballs amb riscos especials

1.3. Riscs





1.2.2. Característiques de les obres projectades
Les característiques de les obres projectades són les definides en cadascun dels documents que
integren el projecte.

1.2.3. Pressupost, termini d’execució i mà d’obra
El Pressupost d’Execució Material de l’Estudi de Seguretat i Salut puja a la quantitat de VUIT MIL
SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (8.746,38 €).
El termini d’execució previst és de QUATRE MESOS (4).
El nombre total de treballadors estimat és de VUIT (8).

1.2.4. Expropiacions, Interferències i serveis afectats
Les obres es porten a terme en vials públics de la localitat de Castelló d’Empúries, així com en una
parcelꞏla amb titularitat municipal, que no s’ha previst necessitat d’expropiacions ni servituds de
pas.
Per la execució general de les obres no es preveuen afeccions a serveis ni infraestructures de la
zona. Si que es preveuen afeccions per creuament i/o paralꞏlelisme amb aquestes, però sense
afectar-les de forma directa.
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1

1

1

1

Exposició a radiacions
ionitzants

1

Proximitat línies
elèctriques AT

ACTIVITATS AMB RISCOS ESPECIALS

1

Exposició a agents
químics o biològics

Treballs s en espais
confinats

Exposició a atmosferes
explosives

Treballs hiperbàrics

Risc ofegament per
immersió i

1

1

Manipulació elements
prefabricats pesats
Us de explosius

Treballs previs. Colꞏlocació d’instalꞏlacions d’obra i formació d’aplecs

1

1

ACTIVITATS AMB RISC AGREUJAT
AMB CONCURRÈNCIA

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES

La maquinària a utilitzar serà: camió grua i eines manuals.

Els treballs previs comprenen la colꞏlocació del tancament d’aïllament de l’actuació i instalꞏlació de
casetes d’oficina i serveis.

Maquinaria sense
marcatge CE

En aquests casos serà necessària la presencia d’un Recurs Preventiu per part del Contractista.

1

1

Risc d’ esfondrament

PLANIFICACIÓ INICIAL DE PRESÈNCIA DE RECURSOS PREVENTIUS:

UNITATS D’OBRA
(Incloure només unitats
d'obra amb assignació de
presència)
Moviment de terres
Manipulació mecànica de
carregues
Enderrocs
Sanejament

Risc de sepultament

1.3.2. Riscos, mesures preventives i proteccions personals o colꞏlectives

Muntatge equips i
instalꞏlacions

Risc de caiguda en alçada





Atrapaments.

Despreniments de càrregues.

Atropellaments i colꞏlisions (maquinària i vehicles).

RISC

B

B

B

B

PB

A

M

A

M

SV

B

B

M

B

M

B

GR

Riscos més freqüents



Caigudes a diferent nivell

B



M

M

Caigudes a mateix nivell.

M



B

M

Bolcada de màquines

A

M



B

B

Caigudes d’eines i materials

M



A
Cops amb objectes i eines

M
Projecció de partícules

B

MB



B



M



B

Mediambientals per abocaments incontrolats

Riscos a tercers, derivats de la intromissió
descontrolada d’aquests a la zona o a zones
públiques

B














La maquinària, camió grua, s’haurà de muntar sobre base ferma i anivellada, i en cas
d'afectar zones públiques protegir els seus paviments.

En operacions de descàrrega i hissat, s'avisarà del seu inici amb un toc de clàxon per a
posar en coneixement dels treballadors i altres operaris que no es pot transitar sota la
influència de les càrregues suspeses.

Totes les operacions estaran dirigides per una persona responsable que coordinarà les
maniobres a fi d'evitar que resultin insegures.

S'aïllaran les zones de ràdio d'influència de les càrregues suspeses, així com la seva ràdio
de gir.

En tant no siguin colꞏlocades les senyals definitives a les entrades i sortides, hi haurà
senyalistes que en cas necessari tallin el trànsit o indiquin les maniobres dotats d’armilles
reflectores i senyals Stop manuals.

Quedarà prohibit romandre estacionat sota càrregues en moviment i s’assenyalaran les
zones d’actuació.

Normes generals de seguretat



Els trams seran hissats suspesos de dos punts, distanciats entre sí de forma que la càrrega
sigui estable. L'angle superior en l'anell de penjada que formen les hondilles de l’eslinga
serà menor de 90º.
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S'aplicarà l'indicat per a manipulació de moviments i càrregues de l’apartat 1.4.3.4.

Les maniobres de colꞏlocació es faran mitjançant un equip de tres homes; dos guiaran
mitjançant cables en dues direccions la peça o caseta a implantar.

Per a dirigir els elements s'empraran cables o cordes guia, i no es deixaran anar fins que
aquests estiguin ben situats sobre la llosa de regularització del terreny.









Armilla reflectant.

Casc de seguretat.

Botes de seguretat.

Guants de cuir.

Roba de treball.

Proteccions individuals



Replanteig i topografia
Aquesta activitat que es realitza des de l’inici de l’obra fins al final, comprèn totes les feines, que un
equip de topografia especialitzat, format generalment per un topògraf i dos peons, realitza per
deixar fites i mesures referenciades al terreny, definint per mitjà de replanteig, totes les dades
geomètriques, per poder portar a terme les activitats i executar els elements constructius que
composen l’obra.
La seva exposició al risc d’accidents és elevada, ja que recorren i tenen presència a tots els
treballs i activitats de l’obra, al llarg de la mateixa i durant tota la seva durada, encara que la
necessitat de situar els aparells d'amidaments a llocs estratègics i estables, fa que els riscos de
l’operador es vegin minimitzats per romandre normalment apartat del moviment de l’obra (a vèrtex).

Caigudes al mateix nivell.

B

M

PB

A

M

SV

M

M

GR

Riscos més freqüents



Caigudes a diferent nivell.

RISC



B

B

B

M

M

B

M

Caiguda d’objectes.

B

B



B

M



B

M

Projecció de partícules.
Cops contra objectes.

A

Cops als braços, cames, amb la maça al clavar estaques i
materialitzar punts de referència.



B





Atropellaments per maquinària o vehicles, per presencia
propera a la mateixa en labors de comprovació.
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RISC
Ambients de pols en suspensió.

Risc d’accidents de tràfic dins i fora de la obra.





Riscos derivats dels treballs realitzats sota condicions
meteorològiques adverses.

Contactes elèctrics directes, amb la mira en zones de
cables aeris.



Risc de picadures d’insectes i rèptils.





M

M

SV

M

GR

M

PB

M

Tot l’equip ha d’utilitzar bótes anti-lliscants i especials per evitar caigudes per les pendents i
al mateix nivell.

A



Han d’evitar-se pujades o posicions per zones amb molta pendent, si no s’està degudament
subjectat a una corda, amb arnès de seguretat i un punt fix a la part superior de la zona.

A



Per a la realització de comprovacions o materialitzar dades en zones d’encofrat o a altures
d’estructures i obres de fàbrica, s’haurà d’accedir per escales reglamentàries o accessos
adequats, com estructures tubulars (escales fixes).

B



Tots els treballs que es realitzin en altura, de comprovació o replanteig, han de
desenvolupar-se, amb arnès de seguretat i quedar ancorat a punts fixes de les estructures
si no existeixen proteccions colꞏlectives.

B



S’ha d’evitar romandre durant el replanteig, a zones on puguin caure objectes, per això
s’avisarà als equips de treball per a que evitin accions que pugin donar lloc a projecció
d’objectes o eines mentre s’està treballant a la zona.

M



Per clavar les estaques amb ajuda dels punxons llargs s’haurà d’utilitzar guants, i punxons
amb protector de cops a les mans.

M



Ha d’evitar-se l’ús dels punxons que presentin deformacions a la zona de colpeix, per tenir
el risc de projecció de partícules d’acer, a la cara i ulls. S’utilitzaran ulleres anti-partícules,
durant aquestes operacions.

A



En treballs on la maquinària estigui en moviment i en zones on s’aportin materials
mitjançant camions, s’evitarà la permanència dels equips de replanteig, respectant la
distància de seguretat que fixarà en funció dels riscos previsibles.

A



Es comprovarà abans de realitzar el replanteig, l’existència de cables elèctrics, per evitar
contactes directes amb aquests.

B



El replanteig a les zones de tràfic es farà amb armilles reflectants, i amb el recolzament de
Senyalistes.

B



En zones on existeixin línies elèctriques, les mires utilitzades seran dielèctriques.

Normes bàsiques de seguretat i mesures preventives
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Al vehicle es tindrà contínuament una farmaciola que contingui els mínims per atencions
d’urgències, així com, antiinflamatoris per aplicar en cas de picadures d’insectes.

El vehicle utilitzat per al transport de l’equip i aparells, serà revisat amb periodicitat i conduït
normalment per un mateix operari.







Si s'empren xarxes de seguretat com a protecció lateral, aquestes han de ser del tipus O
(segons la norma UNEIX EN 1263-1).

La vora superior del rodapeu ha d'estar, almenys, a 150 mm de la superfície de treball. Així
mateix, ha d'evitar-se obertures entre el plint i la superfície de treball.









Botes d’aigua.

Botes de seguretat.

Granota de treball.

Guants de pell i lona.

Casc de seguretat.









No realitzar aquests treballs quan les condicions atmosfèriques siguin adverses.

No emprar baranes de fusta.

No han de realitzar-se treballs en zones inferiors.

En cas de disposar de sòl amb inclinació, es complirà l'establert en la norma sobre baranes
respecte a la classe de protecció a utilitzar (A,B,C).

Disposarà de manual d'ús i muntatge.

Proteccions individuals

Ha de disposar d'un marcat que sigui permanent durant el període de servei del producte
que d'informació sobri: identificació del fabricador, data de fabricació, classe, referencia
norma, etc,…





M

B

PB

M

M

B

A

SV

B

M

B

M

B

M

GR



Si l'anterior no és possible, amarrar l’arnès a un punt fix resistent.

Previ al desenvolupament dels treballs:

Subjectar l’arnès de seguretat a la línia de vida (la corda del arnès haurà de tenir una
longitud màxima d'1 m.)

Instalꞏlació de línia de vida en el perímetre para amarra l’arnès de seguretat.



Colꞏlocar els guardacossos de seguretat tipus sergent, mitjançant estrenyi a les plaques
prefabricades / bigues / forjats de formigó a una distància màxima de 2,30 m.





Senyalització específica de riscos i d'obligació d'ús d’arnès.





Colꞏlocació finalment del rodapeu.

Aquest procés es repetirà gradualment sense deixar cap buit sense cobrir.

Les baranes es colꞏlocaran de manera que les orelles quedin per sota del ganxo del
sergent.





Si l'anterior no és possible, amarrar l’arnès a un punt fix resistent.

Instalꞏlació de línia de vida en el perímetre para amarri de l’arnès de seguretat.

Colꞏlocació de cartutxos:
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Muntatge de baranes en elements de formigó in situ:



Colꞏlocació de llistons:





Colꞏlocació de barana de seguretat tipus sergent

En cas de ser necessari, s'empraran mitjans auxiliars com a bastida o plataforma elevadora
per al muntatge i desmuntatge de les proteccions.

Impermeable.

Caigudes a diferent nivell

M

A



Armilles reflectants.

Caígudes al mateix nivell

B

M

Es segurian les mesures descrites en l’apartat manipuació manual de carregues per evitar
sobreesforços.

Revisió periòdica dels sistemes de barana.



Cops i atrapaments contra materials, mitjans auxiliars i
eines en manipulació.

B



Estaran formades per elements normalitzats que constitueixen un guardacossos, dos
llistons i un rodapeu.





Muntatge i desmuntatge de proteccions colꞏlectives. Baranes
Aquest apartat inclou el muntatge i desmuntatge de baranes perimetrals.

Atrapaments

B

Riscos més freqüents

Cops per caigudes de càrregues

RISC

Sobreesforços



La distància entra la part més alta de la barana principal i la superfície de treball ha de ser,
almenys, d'1 m.

Mesures preventives
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Colꞏlocar els cartutxos a una distància màxima de 2,30 m., quan el formigó encara està
fresc.

Subjectar el *arnès de seguretat a la línia de vida (la corda de l’arnès haurà de tenir una
longitud màxima d'1 m.)


Colꞏlocació finalment del rodapeu.

Es colꞏlocarà aquest conjunt quan hagin desencofrat i sempre, abans de realitzar l'hissat de
xarxes perimetrals.

Colꞏlocació de guardacossos tipus tubular i llistons:











Les baranes s'apilaran sobre un palet, amb un peu dret per evitar que rodin.

S'apilaran sobre palets en fileres de 10 o 12 unitats en files perpendiculars.

Els balustres tipus sergent, s'aniran colꞏlocant sobre un palet per fileres separant els
defectuosos.

El desmuntatge es realitzarà quan ja no sigui necessari el conjunt dels balustres tipus
sergent i baranes a causa de l'absència de risc de caiguda en altura.

Desmuntatge:



Per al procediment de desmuntatge, en cas d'existir risc de caiguda en altura s'utilitzarà el
mateix *sitema de línia de vida i arnès de seguretat.

Sistema de muntatge:









Arnès anti caigudes.

Botes de seguretat anti lliscants.

Armilla reflectora, en cas de ser necessari.

Casc de protecció.

Guants de protecció amb resistència mecànica.

Equips de Protecció Individual





• Abalisament de la zona de treball, en cas de ser necessari.

Proteccions Colꞏlectives
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Muntatge i desmuntatge de proteccions colꞏlectives. Xarxes de seguretat

Aquest apartat inclou el muntatge i desmuntatge de xarxes de seguretat.

Atrapaments

Cops i atrapaments contra materials, mitjans auxiliars i
eines en manipulació.

Caígudes al mateix nivell

Caigudes a diferent nivell

B

B

B

M

M

B

PB

M

A

M

M

B

A

SV

B

M

B

M

B

M

GR













Verificar la realització de les operacions de *premontaje (assemblat) dels diferents
components que constitueixen el sistema així com del seu transport i instalꞏlació en els
elements estructurals definitius de la construcció, comprovant que es duu a terme baix
procediments de treball segurs.

Constatar l'adequació estructural de tots els components que conformen el sistema de
xarxa de seguretat.

Ha de disposar de manual d'ús i muntatge.

Ha de disposar d'un marcat permanent en aquells components en els quals la normativa
vigent ho exigeixi.

Ha d'estar dissenyat perquè resisteixi les especificacions de càrrega màxima amb els nivells
de seguretat adequats.

Ha de portar associat una avaluació de la conformitat amb els requisits de seguretat i salut
de la norma tècnica d'aplicació (UNE-EN 1263), la qual cosa indica que ha superat els
corresponents mètodes i assajos d'avaluació.

RISC

Cops per caigudes de càrregues

Riscos més freqüents

Sobreesforços



Utilitzar cordes de lligat que assegurin els nivells mínims de resistència a tracció (càrregues
de trencament elevades), ja que són elements resistents del sistema encarregats d'unir els
draps de xarxa de seguretat als elements estructurals definitius o punts d'ancoratge i, per
tant, els que estaran sotmesos a tensions elevades en el cas que es produís una caiguda.

Mesures preventives



Parar esment durant l'execució de les tasques d'instalꞏlació de les xarxes, a la possible
realització simultània de treballs que requereixin disposar d'estructures auxiliars provisionals
per a dalt o sota les citades xarxes, la qual cosa, en el cas de caiguda d'un treballador,
podria produir l'impacte contra algun element d'aquestes estructures provisionals.
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Tenir en compte l'envelliment i deterioració del material tèxtil.

Realitzar una correcta planificació i previsió per a la instalꞏlació segura dels mòduls de la
xarxa de seguretat, especialment en aquelles zones de l'estructura de la construcció de
geometria discontínua o complexa com, per exemple cantonades, reculades, etc,, realitzant
la corresponent consulta al fabricador i emprant, si escau, peces i draps de xarxa especials.

Durant el muntatge i desmuntatge de les safates no podrà realitzar-se cap treball en la
vertical.

Revisar que els nusos garanteixin la solidesa del sistema en aquests punts sense minvar
les propietats resistents i de seguretat estructural.









Sobre esforços.

Contacte amb productes químics perillosos

Contactes elèctric amb equips i maquinaries

Caiguda a diferent nivell

Caiguda al mateix nivell.

M

M

B

M

M

PB

M

M

A

M

B

SV

M

M

M

M

B

GR

Riscos més freqüents
RISC



Utilitzar línia de vida correctament instalꞏlada i utilització de arnés anti caigudes en les
operacions de muntatge i desmuntatge de la protecció.

Estrés tèrmic (condicions ambientals)

Contactes tèrmics

M

M

B

M

B

M

Comprèn els treballs de neteja en les instalꞏlacions i zones d'obra, realitzades de forma manual
principalment o mitjançant l'ús d'útils de neteja.

Treballs de neteja manuals



Revisar l'homogeneïtat i continuïtat dels punts de subjecció fixos de la xarxa a l'estructura.







Recollir els cables solts sobre el sòl, conduir per canalització o per zones sense pas de
treballadors ni maquinària.



Utilitzar calçat antilliscant.

No han de realitzar-se treballs en zones inferiors durant el muntatge i desmuntatge.



Deixar lliures d'obstacles les zones de pas i de treball.

No realitzar aquests treballs quan les condicions atmosfèriques siguin adverses.







Prestar atenció als desnivells, les irregularitats o els desperfectes del sòl durant la neteja i
escombrat.





Utilitzar escales de tisora homologades amb tots els elements de protecció habilitats
(falques antilliscants, mecanisme anti obertura.

Mesures preventives



Comprovar l'estat de cables i endolls.

En cas de ser necessari, s'empraran mitjans auxiliars com a bastida o plataforma elevadora
per al muntatge i desmuntatge de les proteccions.



Evitar netejar qualsevol equip connectat al corrent elèctric amb esprais o amb líquids, si no
és apropiat.





Utilitzar productes químics menys perillosos.

Cobrir els equips abans de les operacions de neteja.





Revisions periòdiques de la xarxa i després de rebre impactes propers al límit d'ús: després
d'un impacte d'energia propera al límit admissible, s'ha de comprovar l'estat de la xarxa
(trencament de cordes, de nusos, deformació i data permanent) i ancoratges i accessoris
(trencaments, deformacions permanents, esquerdes en soldadures). Si es troba algun dels
defectes citats es realitzarà la reparació sempre que es garanteixin les condicions mínimes
exigides.

Guants de protecció amb resistència mecànica.







Armilla reflectora, en cas de ser necessari.

Casc de protecció.

Neteja d'objectes caiguts sobre la xarxa: els objectes o materials que cauen normalment
sobre la xarxa han de ser retirats amb la freqüència que es requereixi, segons els casos, de
manera que mai impliquin un risc per a les persones que poguessin caure, un dany a la
pròpia xarxa o una sobrecàrrega excessiva permanent sobre la mateixa.





Equips de Protecció Individual



Arnès anti caigudes.

Botes de seguretat anti lliscants.

Disposar de les fitxes de seguretat dels productes químics i seguir les seves
recomanacions.



Utilitzar elements auxiliars per al transvasament de líquids.

Utilitzar els productes en les dilucions recomanades.
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Utilitzar els EPI segons s'indiqui en les fitxes de seguretat (guants, pantalles, mascaretes
...).









Abalisament de la zona de treball, en cas de ser necessari.

Proteccions Colꞏlectives
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Establir pauses durant la realització del treball que permeti la recuperació del treballador.

Utilitzar robes de treball adequades a la climatologia existent.

Realitzar la neteja, sempre que sigui possible, en locals ventilats.



Utilitzar elements auxiliars per al transport de pesos.





Mesures preventives

RISC

M

PB

M

SV

M

GR

Abans del començament dels treballs es revisarà l'estabilitat dels mitjans auxiliars a utilitzar,
les proteccions individuals i les colꞏlectives.





Seleccionar estris de treball amb un disseny adequat per evitar les postures forçades.

Els diferents materials i elements d'utilització estaran colꞏlocats *ordenadamente perquè no
impedeixin el pas.





Seguir les instruccions del fabricants d´equips de netja a pressió i utilitzar el EPIs indicats.

Es procedirà periòdicament a la revisió d'elements del compressor tals com a mànegues,
carcasses, entroncaments, unions, etc., per evitar un desgast o deterioració excessiva,
procedint a la substitució en cas necessari.





En cas d'emprar productes químics, consultar l'apartat del *PSS sobre productes tòxics i
perillosos.







Casc.

Ulleres antiprojeccions.

Guants de protecció.

Las proteccions seran les següents:

Equips de Protecció Individual



No intentar realitzar ni ajustos ni reparacions.

Si la màquina, es deté retiri's d'ella i avisar al responsable perquè sigui reparada.

Senyalitzar i indicar l'ocupació d'ulleres i *mascarilla en les activitats o zones amb el risc de
projecció.



Delimitació de les zones de treball.





Comprovació i conservació periòdica de tots els elements que defineixen l'equip (mànegues
i elements mecànics).

Armilla reflectant, en cas de ser necessari.



En operacions de neteja a pressió la mànega haurà de situar-se de manera que no
s'ensopegui amb ella, verificar l'estat de les mànegues i acoblaments a fi d'evitar fugides
d'aire i no usar l'aire comprimit en operacions de neteja de mans, roba de treball, etc....

Roba impermeable.



En cas d'embusos de la màquina (bloquejos dels filtres) en operacions de projecció d'aigua,
procedir a la seva parada, a la seva desconnexió i posteriorment a la seva neteja; és a dir,
purgar totalment la instalꞏlació de manera que la pressió interior sigui nulꞏla.





No realitzar cap operació a la zona de treballs.





La maquinària ha de ser manejada per personal autoritzat, amb formació i informació
específica sobre l'activitat.





El compressor ha d'estar situat en una zona condicionada.

Botes de seguretat anti lliscants i resistents a l'aigua.



Les zones de treball han d'estar netes i ordenades per evitar acumulació de fang i sòls
relliscosos.





Disposar d'absència de tensió en totes les instalꞏlacions elèctriques no estances a la zona
de treballs.

Mascareta en cas d'ús de productes químics.

Les proteccions colꞏlectives seran les següents:

GR



Comprovar aquesta absència de tensió.
Equips de Protecció Individual
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Abalisament de la zona de treball, en cas de ser necessari.

Proteccions Colꞏlectives



Treballs de neteja amb aigua a pressió
Comprèn els treballs de neteja mitjançant propulsió de doll d'aigua de diferents elements.

SV

B

Riscos més freqüents
PB

B

RISC

M

M

Caiguda al mateix nivell.

M



M

M

M

M

M
M

M

A

M

B

M

Contacte amb productes químics perillosos

M

B

M

B

Sobre esforços.

M

M

M



Contactes tèrmics

M

Contactes elèctric amb equips i maquinaries



Estrés tèrmic (condicions ambientals)

Caiguda a diferent nivell



Vibracions
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Botes de seguretat anti lliscants i resistents a l'aigua.











No utilitzar recipients inadequats per al maneig de productes químics.

Complir sempre la prohibició de no fumar i encendre foc.

Colꞏlocar tots els draps i / o papers impregnats de productes químics en recipients tancats;
no deixar-los a terra mai.

Netejar immediatament els vessaments de productes que es produeixin.

En el cas de ventilació deficient haurà de fer-se una extracció localitzada o ventilació
forçada.

La zona de treball amb productes químics ha d'estar convenientment ventilada.

Sempre que s'efectuïn transvasaments entre dos recipients, consultar la informació sobre la
perillositat.

Les proteccions seran les següents:

Mascareta en cas d'ús de productes químics.

















Així mateix, es disposarà, com a mínim, d'un extintor de pols seca de sis quilos.

A la zona en què es realitzi l'emmagatzematge es disposarà d'una quantitat de materials
absorbents en correspondència amb els volums a emmagatzemar.

c) Aquesta construcció es dissenyarà de manera que els recipients que contingui estiguin
separats, perquè, en cas d'abocament, es pugui fer una recollida sense barreges.

b) Es preveurà la col ꞏ locació d'una aixeta per buidar el contingut i coberta per evitar la
generació de lixiviats per efecte de les pluges.

a) Llosa de formigó, amb tancament impermeabilitzat per tots els costats.

•Per la recollida exterior de productes tòxics i perillosos, així com per als residus especials,
es construirà un sistema de retenció consistent en:

No aplicar aire a pressió a zones en les quals s'hagi aplicat productes químics.

•Emmagatzemar tots els productes ordenadament, separant uns dels altres, per evitar
mescles que poguessin produir reaccions perilloses.

Mantenir tots els envasos de productes tancats, emmagatzemats en llocs frescos i ventilats,
lluny de fonts de calor.

Casc.



Els productes emmagatzemats en aquesta zona hauran d'estar correctament identificats,
fins i tot, en funció de la seva tipologia.





Els dipòsits, així com la resta d'instalꞏlacions d'emmagatzematge de combustible han de
complir amb els requisits de la seva normativa específica. En cas necessari aquestes instal
ꞏ lacions comptaran amb projecte de legalització.

Armilla reflectora, en cas de ser necessari.



Tots els recipients han d'estar correctament etiquetats i s'haurà arxivat les fitxes de
seguretat de cada un d'ells.

Roba impermeable.

M



En emmagatzematge en caseta:

Es netejaran els vessaments de productes que es produeixin.



Abans d'utilitzar qualsevol producte químic s'ha de llegir detingudament la Fitxa de Dades
de Seguretat del mateix.





Ulleres antiprojeccions.





Guants de protecció.


Cinturó anti vibratori, en cas de ser necessari.






Equips de protecció acústica adequats.







S'ha de tenir en compte les indicacions existents en l'etiqueta de l'envàs del producte químic
(pictograma, frases



Abalisament de la zona de treball, en cas de ser necessari.





Explosions

Incendis

Exposicio agentes quimics

B

B

M

PB

A

M

A

M

SV

B

M

M

GR

Riscos més freqüents



B

Mesures preventives


Projeccions

RISC

Comprèn els treballs en els quals sigui necessària la manipulació de productes químics que puguin
resultar perillosos per a la seguretat i salut dels treballadors (olis, combustibles, desencofrants,
etc).

Productes tòxics i perillosos.



Les proteccions colꞏlectives seran les següents:

Proteccions Colꞏlectives



Si l'etiqueta està deteriorada o esborrada, s'ha de posar una de nova.

R de risc i frases S de consells de seguretat).
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Estarà dotada de la deguda ventilació, els envasos hi dipositats han d'estar degudament
tancats, allunyats del focus d'ignició.
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No es podrà utilitzar la instalꞏlació per a estada de treballadors.

Es dotarà d'extintor.

Estarà totalment prohibit fumar, indicant tal prohibició.

Es mantindrà local net, ordenat i degudament senyalitzat.

La maquinària a utilitzar serà: Grua autopropulsada, Camió grua, útils d'elevació i eines manuals.

La manipulació de càrregues, ja sigui manual o mecànica, és una tasca habitual a les obres que es
dóna en diferents fases del procés constructiu .

Abalisament de la zona de treball, en cas de ser necessari



Cops per objectes i eines.

Caiguda d’objectes penjats.

Caiguda d’objectes per manipulació.

M

M

B

M

PB

M

M

A

M

SV

M

M

M

M

GR

Riscos més freqüents



Atrapaments per o entre objectes.

B

M



B



A

B

Sobre esforços.

B

M



M

B

Talls

M



M
Caiguda a diferent nivell

Caiguda al mateix nivell.

M









Queda prohibit circular càrregues per sobre de personal que es trobi treballant, en zones de
pas o llocs on la caiguda pugui produir grans destrosses materials.

S’evitarà l’ús de materials pesats sense les eines o útils destinats a tal fi.

Es procurarà realitzar amb mitjans mecànics tota aquella operació d’ús de càrregues,
elevació o transport que per les seves característiques (pes, volum, forma, etc.) ofereixi
majors riscos en el cas de ser realitzada de forma manual.
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o El seu ús es realitzarà amb guants de cuir.

o Les cordes per hissar o transportar càrregues tindran un coeficient mínim de
seguretat de 10 (deu).

Cordes.

o Els que no siguin de rosca, s’asseguraran.

o El passador que porti rosca, es pitjarà al màxim.

o Únicament s’utilitzaran els que no estiguin deformats, ni tinguin el passador tort.

o Grillons.

o Prèviament a l’hissat d’una càrrega per mitjans mecànics es comprovarà que els
accessoris estiguin en perfecte estat d’ús i siguin adients a la càrrega.

Accessoris d’hissat





Mesures preventives



RISC

Manipulació de materials i càrregues


Equips de Protecció Individual

Guants de protecció química.

Les proteccions seran les següents:


Roba de treball / Bus sol ús.

Maneguets de protecció química, en cas de ser necessaris.



Botes de seguretat antiestàtiques i tipus FO / OR (Resistent a hidrocarburs i olis).




Faixa lumbar per maneig de càrregues manual.

Ulleres antiprojeccions.


Protector respiratori específic al producte a utilitzar.




Proteccions Colꞏlectives


Extintor ABC 6 kg.

Las proteccions colꞏlectives seran les següents:
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Totes les operacions estaran dirigides per una persona responsable que coordinarà les
maniobres a fi d'evitar que resultin insegures.

del



abans



eixugar-se

seu

i

En operacions de descàrrega i hissat, s'avisarà del seu inici amb un toc de clàxon per a
posar en coneixement dels treballadors i altres operaris que no es pot transitar sota la
influència de les càrregues suspeses.

rentar-se

La maquinària, camió grua, haurà de muntar-se sobre base ferma i anivellada, i en cas
d'afectar zones públiques protegir els seus paviments.

o El seu ús es realitzarà amb guants de cuir.

o Els cables tindran un coeficient mínim de seguretat de 6 (sis).

Cables.

o Es tindran en compte que al unir-les mitjançant nusos amb cordes d’igual secció, la
seva resistència disminuirà d’un 30 a un 50%.

de



Els trams seran hissats suspesos de dos punts, distanciats entre sí de forma que la càrrega
sigui estable. L'angle superior en l'anell de penjada que formen les hondilles de l’eslinga
serà menor de 90º.

han

o Es posaran proteccions quan tinguin que treballar sobre arestes vives, evitant el seu
deteriorament o tall.



Per a dirigir els elements s'empraran cables o cordes guia, i no es deixaran anar fins que
aquests estiguin ben situats sobre el terreny.

o Per eliminar la brutícia
emmagatzematge.



o Per tallar un cable és precís lligar a un o altre costat del tall, per evitar que es
desfacin els extrems.



Casc de seguretat.

Botes de seguretat.

Granota de treball.

Armilles reflectants.

Guants de pell i lona.









Proteccions individuals

Les maniobres de colꞏlocació es faran mitjançant un equip de tres homes; dos guiaran
mitjançant cables en dues direccions la peça o caseta a implantar.

En l’ús de càrregues suportades mecànicament no situar cap part del cos sota la vertical de
la càrrega.
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o Es deuran engreixar periòdicament.
o Es revisaran periòdicament i sempre abans de la seva utilització, comprovant que no
existeixen nusos, coques, filferros trencats, corrosió.
Cintes i eslingues sintètiques
o Es revisaran periòdicament i sempre abans de la seva utilització, comprovant que no
existeixen deficiències.
o No s’utilitzaran per a càrregues superiors a les indicades pel fabricant en la pròpia
cinta o eslinga.
Normes de comportament

S’ha de mantenir la columna sempre recta.

Ús manual

Subjectar la càrrega fermament amb les dues mans, el més a prop possible del cos, amb
les cames flexionades als genolls i els peus separats fins la vertical de les espatlles.





Aixecar la càrrega estirant les cames.





Per a descarregar s’actuarà de manera inversa.

L’esquena i el coll es mantindran rectes.

Carregar el cos simètricament.

S’evitarà realitzar girs bruscos quan s’estigui carregat.











No situar-se a les zones amb risc de caiguda, bolcada o lliscament de les càrregues a
aixecar o d’altres que puguin veure’s afectades per aquesta acció.

Ús amb mitjans mecànics
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Existeix una normativa bàsica per a tots aquests treballs que és l’ordre i la neteja en
cadascun del treballs, quedant les superfícies de trànsit lliures d’obstacles.

Els camions no es carregaran per sobre del que estigui definit com a càrrega màxima i mai
sobrepassant els ardals.

Distribució correcta de les càrregues en el mitjans de transport.

Les operacions de càrrega i abocament de materials seran supervisades per un operari que
guiarà tant al maquinista com al conductor en les maniobres necessàries per a un correcte
desenvolupament del seu treball.

Es recomana prohibir treballs propers a un martell pneumàtic en funcionament a distàncies
inferiors als 5 metres.

Es prohibirà la lliure circulació de persones per la zona de treball.

A les operacions de desmuntatge d’elements de grans dimensions es farà ús de les cordes
per a dirigir les peces, mai amb les mans.

És obligatòria la presència de senyals acústiques en els vehicles per a què es pugui indicar
l’inici de les maniobres.

A les operacions de demolició mitjançant martells trencadors és obligatori l’ús de cascos
anti-sorolls dins de la cabina i en cas de baixar d’aquesta, aplicació de la normativa existent
respecte la resta de treballadors.

Es obligatori l’ús de tots els elements de protecció personal, especialment cinturons de
seguretat per a treballs en alçada i ús de ulleres anti-impactes i cascos anti-sorolls.

Els operaris de la maquinària hauran d’estar habilitats per escrit i conèixer les regles i
recomanacions del manual de conducció i manteniment, subministrat pel fabricant.



Els treballs de desmuntatge d’electrificacions es faran sempre amb tall de tensió.



Enderrocs



Si ens trobem davant una altura considerable existint risc de caiguda en altura (més de dos
metres), es nomenarà un Recurs Preventiu.

Es senyalitzaran les zones d’actuació.



Es sanejarà cada dia en finalitzar el torn i prèviament a l'inici del treball totes les zones amb
risc imminent de desplomi.

Tota la maquinària haurà de muntar-se sobre base afermada i anivellada.



L'enderrocament es realitzarà començant per a dalt procurant l'horitzontalitat i evitant el que
treballin operaris situats a diferents nivells en una mateixa vertical.



Previ als treballs de moviment de terres, caldrà enderrocar les construccions existents en el solar
(dipòsit, taller....) i altres elements (murets d’obra, cobertes, tanques...) que condicionen la
construcció de les nous instalꞏlacions. S’actuarà només en la part del solar afectada per la nova
construcció que caldrà haver vallat convenientment abans d’iniciar les tasques d’enderroc. No
s’actuarà en la part de solar sud-est que continuarà en ús.



Per a l'enderrocament de qualsevol construcció susceptible de despreniment, es disposarà
d'un sòlid andamiaje.



A més, prèviament a les demolicions, s’hauran descontaminat els elements a enderrocar, és a dir,
s’hauran netejat i eliminat els possibles residus que continguin (retirada de llots del digestor).



S'instalꞏlaran baranes de protecció reglamentàries en els buits amb el risc de caiguda.



Esclafaments.

Atrapaments

Atropellaments i colꞏlisions per maquinària i vehicles

B

B

B

B

PB

M

A

A

A

SV

M

M

B

M

M

M

GR

Riscos més freqüents



Caigudes d’altura

M

M



M



M

M

Caigudes al mateix nivell

M



M

B

MB

Despreniments de càrregues

B



M

Projecció de partícules

B



B

Ambient pulvigen

B



M

Soroll

B

B


Vibracions

B

M



M

M

MB
B

A

M

B

Cops amb objectes i eines

B

M



Radiacions

Ferides produïdes per objectes punxeguts

B
B

B

B



Contactes elèctrics

Cremades a operacions d’oxitall




Risc higienic (biologic, químic)




Normes bàsiques de seguretat



Abans de l’inici dels treballs:

M

M

RISC

La maquinària que es farà servir serà: martell trencador muntat sobre retroexcavadora, martell
picador, mitjans mecànics , eines manuals i mitjans auxiliars.



S'ha de delimitar el pas impedint l'accés i permanència en la vertical en la qual s'estiguin
realitzant abocaments o demolicions des de cotes superiors.
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Abans de començar els treballs de demolició, enderrocament o desmuntatge, aquests seran
planificats i supervisats per un tècnic competent.
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Durant els treballs de demolició manual o amb treballadors a la zona de demolició, la
maquinària pesada romandrà parada.

Es regaran els enderrocs per evitar pols. Existirà suficient ventilació en el recinte.

PB

SV

GR

Es prohibirà la permanència de personal dins de la zona de seguretat que delimitarà el radi
de gir de la màquina.

RISC

Caldrà proveir de senyals acústics als vehicles perquè puguin indicar l’inici de maniobres
marxa enrera, i caldrà mantenir el control adequat de revisió sobre frens i llums, i estarà
dirigida per operaris experts i autoritzats.

M



Es delimitarà convenientment la zona de caiguda de runes

M



Es prohibeix situar-se sobre els elements que són objecte de demolició.

A



La neteja i el manteniment es faran amb la màquina aturada i sense possibilitat de
moviment o funcionament.

B


Martells picadors manuals



Prestar atenció a qualsevol element que estigui en moviment a la zona de treball.

Mantenir l’àrea de treball endreçada i neta de materials, eines, utensilis, etc.

Trencament del fil



Es prohibeix deixar el martell pneumàtic clavat sobre l’element objecte de demolició i
connectat al circuit de pressió.







Es procurarà allunyar el compressor de la zona de treball per evitar l’augment del nivell de
soroll



Comprovar que totes les reixes, carcasses i proteccions dels elements mòbils estiguin
correctament instalꞏlats.

M



Es prohibeix situar-se sobre els elements que són objecte de demolició.



Comprovar l’estat i sujecció d’útils, eines i accessoris, així com la se idoneïtat.

Comprovar que cap persona es trobi en el radi d’acció de l’equipo o zona d’actuació.

A



Es delimitarà convenientment la zona de caiguda de runes i es prohibeix treballar en la
mateixa vertical.



A


Utilització de braç hidràulic i Cisalla



Connectar la màquina a quadres amb les proteccions elèctriques oportunes.

B



Aquest mètode realitza la demolició mitjançant un braç telescòpic hidràulic instalꞏlat en una
excavadora sobre erugues, al com s'acoblen els diferents elements d'enderrocament.

Evitar l’entrada de humitat en els components elèctrics.

B



La màquina haurà de descansar en terreny ferm i es manejarà segons les condicions de
funcionament del fabricador.



Projecció perlas de diamant



La màquina haurà de situar-se per regla general fos de l'edifici i es mantindrà al personal
allunyat de la zona de caiguda dels enderrocs.



No utilitzar conductors elèctrics amb un estat de conservació deficient.

Comprovar que el mànec és de material aïllant.

Projecció de fragments o partícules



El braç d'embranzida haurà de dirigir-se contra el mur que vagi a ser derrocat, almenys a
60cm.







Per sota de la part superior del mur.







Podria ser necessari reduir a mà l'altura de l'edifici per posar la resta a l'abast del braç.

Martells trencadors



Les màquines proveïdes de cisalla o tenalla com a útil d'enderrocament per tall o pressió,
s'adaptaran a normes similars al braç d'embranzida i al punter hidràulic.







Utilitzar roba de treballs ajustada, No utilitzar anells, penjolls, etc.

El manteniment, revisions, i reparacions generals només es duran a terme per personal
autoritzat.

Mantenir nets els ròtols de seguretat instalꞏlats a la màquina i reemplaçar els que faltin.

No posar en funcionament la màquina quan presenti anomalies que puguin afectar les
persones.

Verificar la existència de les proteccions elèctriques necessàries.

No es manipularan els dispositius de seguretat sota cap concepte.



Comprovar l’estat dels polsadors o elements de desconnexió i parada d’emergència.

Les tapes dels bornes no poden estar descobertes.
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La guarda de la serra d 'impulsió i la guarda de fil de diamant SEMPRE HAN D'ESTAR
INSTALꞏLATS quan la serra està en ús. Aquestes guardes eviten que volin les peces en la
direcció del tibat si es trenca el fil de diamant. NO ES MANTINGUI MAI alineat amb el fil de
diamant mentre la serra estigui funcionant.





Normes bàsiques de seguretat:



Sistema de tall amb fil de diamant
Riscos especifics ( a mñes dels generals de demolicions)
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Aquest equip només serà utilitzat per personal instruït i autoritzat, amb una formación
específica i adequada.

Es muntarà un sistema de protecció perimetral consistent en una pantalla tipus panell
sándwich (doble capa metàlꞏlica amb reblert de porexpà de 4 cm) en tot el radi d’ acció de
la màquina per evitar la projecció de perles de diamant.

Acordoni visiblement tota la zona de treball de manera que cap persona tingui accés a la
zona de perill mentre que la serra estigui en funcionament.

L' operador i les restants persones presents han de mantenir-se a una distància de
seguretat respecte del sistema de serra de fil quan està funcionat. La distància de seguretat
es correspon un ràdio igual a dues vegades la longitud de cable lliure.
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passarà de la cota actual +93.00 a +91.60 aproximadament. La cota de la planta baixa se situa a
+92.61.

La maquinària que es farà servir serà: retroexcavadora mixta, retroexcavadora giratòria, camió
basculant, dúmper, piconadora, eines manuals i medis auxiliars.

lliscament del terreny

Atropellaments i colꞏlisions per maquinària i vehicles

B

B

PB

M

M

M

SV

B

B

M

B

B

GR

Riscos més freqüents



M

M

RISC



Bolcada de maquinària

B





Atrapaments



En cas d’observar qualsevol anomalia durant la utilització de l’equip, comunicar-ho
immediatament.

B

Caigudes al mateix i diferent nivell

M


B

Proteccions individuals

Caiguda d’objectes

B



Projeccions de partícules

M

Casc de seguretat.

Pols

B





Soroll

B


M

Botes de seguretat.



B


Ulleres antiimpactes.

B

Guants protectors.

B



Mascareta autofiltrant.

B



Roba de treball.

M



Cinturó de seguretat.

M











La maquinària de moviment de terres serà utilitzada per personal autoritzat amb
experiència, fent ús de la senyalització lluminosa en condicions d’escassa visibilitat o quan
la màquina es trobi en moviment i avisant de l’inici dels treballs mitjançant la senyalització
acústica.

Correcte manteniment de la maquinària des del punt de vista mecànic.

Normes d’actuació de la maquinària utilitzada durant l’execució dels treballs referent a la
seva pròpia seguretat.

Prohibició de permanència de personal en el radi d’acció de màquines en moviment.

Obligatorietat de l’ús de tots els elements de protecció personal, roba de treball, casc, botes
i guants.

Normes generals

Normes bàsiques de seguretat





Distribució correcta de les càrregues en el mitjans de transport.

Vallat i Abalisament de la zona de treball durant els treballs.

S’inclouen en aquest apartat els treballs d’excavació de rases, pous i arquetes, execució de
terraplens, cimentacions i rebliments superficials, càrrega i transport de terres o runes i altres
moviments de terres a obra.

Moviments de terres



Protectors auditius.

Proteccions Colꞏlectives



Els camions no es carregaran per sobre del que està definit com a càrrega màxima i mai
sobrepassant els ardals.



Les proteccions colꞏlectives seran les següents:



En les operacions de càrrega el conductor del camió es trobarà dins la cabina del vehicle,
mai sobre aquesta dirigint les operacions.

ANNEX NÚMERO 6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Página 15 de 109



Per a la realització del soterrani i el dipòsit projectats caldrà rebaixar al voltant de 12 metres de
profunditat la superfície d’ocupació prevista per a l’edifici, és a dir, un rectangle d’aproximadament
20x30 metres de superfície en planta. Un cop finalitzades les tasques d’enderroc, es farà un primer
rebaix de terres d’entre 90cm i 1,50m, per tal d’eliminar el terreny de replè. A la zona d’accés es
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En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades, i es senyalitzaran,
especialment les excavacions realitzades els últims dies.

Serà obligatori senyalitzar les zones d’actuació amb el fi d’aconseguir el seu aïllament.

Les operacions de càrrega i abocament de materials seran supervisades per un operari que
guiarà tant al maquinista com al conductor en les maniobres necessàries per a un correcte
desenvolupament del seu treball.
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pistes d’accés o circulació.
Caigudes de personal al mateix nivell.

Interferències amb conduccions enterrades.

B

B

B

B

M

MB

MB

MB

Cada jornada, abans de l’inici dels treballs s’inspeccionarà el lloc de treball amb el fi de
detectar possibles esquerdes o moviments del terreny.

B



El front i els paraments verticals d’una excavació han d’anar inspeccionats sempre a l’inici
dels treballs, pel Capatàs o persona autoritzada que assenyalarà els punts que han de
tocar-se abans de començar les feines.

M



El front d’excavació realitzat mecànicament no sobrepassarà en més d’un metre l’altura
màxima d’atac del braç de la màquina.

B



En l’execució del buidament es deixaran talussos estables, en el cas de que això no fos
possible, es procedirà a contenir les terres per palplanxes o estrebacions.

M



Normes o mesures preventives

GR



Si existeixen talussos amb dubtes d’estabilitat es colꞏlocaran xarxes tenses (o malla
electrosoldada, segons càlculs), situades sobre els talussos, fermament rebudes, actuaran
com “avisadors” al cridar l’atenció d’embussaments (que són inicis de despreniments).

Allà on sigui necessari es disposaran topalls per a vehicles i maquinària als extrems de
rases i topalls de descàrrega de terra als extrems de les excavacions.

SV

B

Es prohibirà la provisió de terres o de materials a menys de dos metres de l’extrem de
l’excavació per evitar sobrecàrregues i possibles bolcades del terreny.



PB

M

B



S’eliminaran tots el bolos dels fronts d’excavació que per la seva situació ofereixin risc de
despreniment.



RISC

B

M

B



S’assenyalarà mitjançant una línia (guix, cal, etc.) la distància de seguretat mínima
d’aproximació a l’extrem d’una excavació. (mínim 2 m, com a norma general)

Es comprovarà el gàlib existent sota les línies aèries i en cas necessari es protegiran amb
pòrtics limitadors d’altura aquells que no hagin pogut desviar-se o canalitzar-se
subterràniament abans de l’execució dels treballs.

Lliscament de terres i/o roques.

B

M

B



B

B

B

B

M

M

M

M

M

B

B

B

Caigudes de personal i/o objectes a diferent nivell (des de
l’extrem de la excavació).

Atropellaments, colꞏlisions, bolcada i falses maniobres de la
maquinària per a moviment de terres.

Despreniments de terres i/o roques, per alteracions del terreny
deguts a variacions fortes de temperatura.

Despreniments de terres i/o roques, per variació de la humitat
del terreny.
Despreniments de terres i/o roques, per filtracions d’aigua.

B

A

M

Despreniments de terres i/o roques per no utilitzar el talús
adequat.

Despreniments de terres i/o roques, per sobrecàrrega dels
extrems d’excavació

Riscos més freqüents

La maquinaria a utilitzar serà: retroexcavadora, camió volquete, eines manuals i mitjans auxiliars.

Excavacions a cel obert amb mitjans mecànics

Despreniments de terres i/o roques, per l’ús de la maquinària.

B

M

B



Despreniments de terres i/o roques, per vibracions properes
(pas pròxim de vehicles, ús de martells trencadors, etc.).

B

A
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S’assenyalaran els extrems de les excavacions a les proximitats de les quals puguin
transitar persones, mitjançant malla taronja o cinta de banderoles situada a un metre com a
mínim de l’extrem de coronació dels talussos o es protegiran mitjançant una barana de 90
cm d’altura, llistó intermedi i rodapeu.

B

Riscos derivats dels treballs realitzats sota condicions
meteorològiques adverses (baixes temperatures, forts vents,
pluges, etc.).
Problemes de circulació interna deguts al mal estat de les
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Es prohibeix romandre o treballar a peu d’un front d’excavació obert recentment, abans
d’haver procedit al seu sanejament, etc. Tampoc podrà treballar personal en plans inclinats
o als extrems de talussos inestables.

Es pararà qualsevol treball a peu d’un talús, si no reuneix les degudes condicions
d’estabilitat definides per la Direcció Facultativa.

El pendent màxim de la rampa d’accés serà del 12% en tram recte i 8% en tram corb, i
tindrà una amplada suficient per permetre el gir dels camions i maquinària, així com el tràfic
en ambdós sentits. L’esmentada rampa es trobarà senyalitzarà amb limitació de velocitat i
balisada.

Sempre que sigui possible la circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d’aproximació
a l’extrem de la excavació no superior als 3 metres per a vehicles lleugers i de 4 metres per
a pesats, en qualsevol cas, cap vehicle s’aproximarà a l’extrem d’una excavació a una
distància inferior a la profunditat d’aquesta.



S’ha d’acotar l’entorn i prohibir treballar o romandre a peu d’un front d’excavació obert
recentment, abans d’haver-lo sanejat, estrebat, etc.

Es recomana en la mesura que sigui possible evitar fangars, en prevenció d’accidents.



Es prohibirà expressament l’apilat de materials a zones de trànsit, retirant els objectes que
impedeixin el pas.





Es senyalitzarà i ordenarà el tràfic de màquines i camions de manera visible i senzilla.





Es construirà una barrera (tanca, barana, vorera, etc.) d’accés de seguretat a l’excavació
per a l’ús de vianants (en el cas de no poder-se construir accessos separats per a
maquinària i persones).



Disposar de la informació dels organismes públics i companyies subministradores que ens
permetin localitzar les conduccions i canalitzacions d'aigua, gas, telèfon, sanejament i
electricitat per determinar el mètode d'excavació i els sistemes de protecció més adequats.
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En cas necessari, les màquines disposaran de cabina antiprojeccions.

Les màquines de moviment de terres disposaran de cabina antibolcada.

Prohibició de permanència en l'entorn del radi d'acció del braç d'una màquina que estigui
treballant.

Protecció de coronació de talussos o de vores d'excavació, als quals hagin d’accedir el
personal amb barana de 90 cm. d'alçària, situada a 2,00 m. de la vora o coronació de
talussos o excavacions.

Prohibició d'amuntegar terres o materials a menys de dos metres de la vora de l'excavació.

Proteccions colꞏlectives

En el cas d’existencia d’aigua es disposará de mitjans per l’extracció de l’aigua (bombes) i,
posteriorment, es comprovará l’estabilitat del terreny.

En cas de detectarse serveis afectats es parlitzaran les feines i es trucará a la compañia per
estudiar el desviament o l’anulació del servei afectat.





Botes de seguretat impermeables.

Botes de seguretat.

Casc de polietilè.

Roba de treball.

Proteccions individuals



Careta anti-pols amb filtre mecànic recanviable.

Vestit impermeable per ambients plujosos.




Cinturó anti-vibratori.




Excavacions en rasa i fonamentacions.

S’inclou en aquest apartat l’excavació de rases, pous i fonamentacions per mitjans mecànics.

80º

Àngle
amb
lahorizo
nt.

5/1

Terrenys inmersos

80º

5/1

Terrenos inmersos

Excavacions en terreny remogut
recentment o terraplens recents.

Terrenos secos

Pendent
Àngle Pendent Àngle Pendent Àngle Pendent
ambla
amb
ambla
lahorizo
horizont.
horizont.
nt.

Terrenys secs

Excavacions en terreny virge o
terraplens homogenis molt antics

A mode orientatiu, es presenta una taula dels talusos naturals estables segons el tipus de terreny:
Naturalesa del
terreny

Roca dura
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Roca tova o
fissurada
55º

7/5

55º

4/5

7/5

3/5

40º

30º

1/1

1/1

45º

45º

Restes
rocoses,
pedregoses i
derruits
Terra forta
(barreja de
sorra i argila)
barrejada amb
pedra i terra
vegetal.

45º

35º

1/1

7/10

40º

30º

4/5

3/5

3/5

1/3

30º

1/3

20º

7/10

20º

7/10

35º

6/10

35º

3/5

30º

1/3

30º

1/3

20º

7/10

20º

4/5

35º

3/5

40º

Grava, sorra
grosa no
argilosa
30º

Terra argilosa i
marga

Sorra fina no
argilosa

Com a norma general, a partir de 1,30 m de profunditat s’ha d’entibar tot aquell terreny en el que
existeixi risc de desprendiment.

Sense
solicitació

Leugera

En gral. no
necessita

P <1,3 m.

Semiquallad
a

Leugera

1,3 - 2

Quallada

Semiquallad
a

2 – 2,5

Quallada

Quallada

>2,5

Profunditat P del tall en metres

Solicitació
de vial

Quallada

Quallada

Quallada

Quallada

Quallada

Quallada

Quallada

Quallada

Qualsevol

Solicitació
de
fonamentaci
ó

Solicitació

L’entibació serà l’adequada pel tipus de terreny exitent. Per aquest motiu, es mostra una
orientación dels tipus d’entibació, segons les intensitats de sosteniment que necessiti el terreny.
Tipus de
terreny

Coheren
t

Solt

Excavacions en rasa
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Caigudes de persones a l’interior de la rasa.

Caigudes de persones a diferent nivell.

Despreniments de terres i/o roques, per l’ús de la maquinària.

B

B

M

B

M

PB

B

B

M

M

M

B

B

SV

MB

MB

MB

B

B

M

MB

B

GR

Riscos més freqüents

Atrapament de persones mitjançant maquinària.

B

B

RISC

Els derivats per interferències amb conduccions enterrades.

B

Inundació.

B

Cops per objectes.
Caigudes d’objectes.

















Es prohibirà expressament l’apilat de materials a les zones de trànsit, retirant els objectes
que impedeixin el pas.

Es senyalitzarà i ordenarà el tràfic de màquines i camions de forma visible i senzilla.

Es colꞏlocaran passarelꞏles sobre les rases per al pas de personal.

S’efectuarà l’evacuació immediata de les aigües que aflorin o caiguin a l’interior de la rasa
per evitar que s’alteri l’estabilitat dels talussos.

Es revisarà l’estat de talls i talussos a intervals regulars en aquells casos en els quals es
puguin rebre empentes exògenes per trànsit de vehicles, en especial, si a les proximitats
s’estableixen treballs amb ús de martells pneumàtics, compactacions per vibració o pas de
maquinària per al moviment de terres.

Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 metres i si aquesta queda oberta
al acabar la jornada, es senyalitzaran els extrems mitjançant malla taronja o cinta de
banderoles situada a un metre com a mínim de l’extrem de l’excavació o es protegirà
mitjançant una barana de 90 cm d’alçada, llisto intermedi i rodapeu.

Queden prohibides les provisions (terres, materials, etc.) a una distància de la vora d’una
rasa inferior a la profunditat d’aquesta.

L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada a la vora
superior de la rasa i es trobarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de
càrregues. L’escala sobrepassarà un metre la vora de la rasa.

El personal que ha de treballar en aquesta obra a l’interior de les rases coneixerà els riscos
als que pot esta sotmès. Les maniobres de la maquinària estaran dirigides per una persona
capacitada, diferent de la del maquinista.

Normes o mesures preventives
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Una altre bona mesura de seguretat es crear bermes en talussos de més de 1,50 m.
Aquestes bermes, de 50 a 80 cm d’ample, permeten la vigilància i poden servir de defensa
al parar possibles caigudes de materials.

Entibacions
Riscos més freqüents

B

GR
B

MB

SV
M

B

PB

Despreniments de terres.

B

RISC

Caigudes de persones a diferent nivell.

B

M
B

M

MB

M
M

MB

B

B

M
B

B

Caigudes de persones a l’interior de la rasa.

B















Accedir a les rases mitjançant escales degudament colꞏlocades.

Vigilar l'estabilitat de talusos i entibaciones, especialment en períodes de pluja o neu, o
quan s'hagin produït despreniments o després de voladuras en les proximitats.

Eliminar les filtracions d'aigua mitjançant cunetes i drenatges.

En els casos en els quals el terreny ho requereixi, la entibació es farà de forma contínua
simultanejant-la amb l'extracció de terres.

Si es preveuen despreniments en la base al peu de l'excavació, s'ha de entibar en tota
l'altura.

Si per circumstàncies particulars la entibació ha de ser parcial, ha d'arribar com a mínim fins
a la meitat de la profunditat de la paret i cobrir 1/3 de l'altura de la mateixa.

Si l'excavació és amb màquina i la entibació s'ha de realitzar des de dintre de l'excavació i a
profunditats majors de 1,30 m, els obrers que la realitzin, l'efectuaran des de gàbies de
seguretat, túnels metàlꞏlics, panells prefabricats o altres mitjans que garanteixin la seguretat
dels treballadors.

Quan s'utilitzin mitjans mecànics d'excavació, com retroexcavadoras en rases entibades,
serà necessari que la separació entre el tall de la màquina i la entibació no sigui major de
vegada i intervé la profunditat de la rasa en aquest punt.

El personal treballador no romandrà en l'interior de la rasa més que el temps necessari per
a realitzar el seu treball.

No utilitzar per a pujar o baixar els elements de la entibació.

Emprar personal competent en la realització de les entibacions.




El desentibat es realitzarà sempre de dalt a baix.





Màscara anti-pols.

Casc de polietilè.

ANNEX NÚMERO 6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Página 19 de 109





Proteccions individuals



Guants de cuir.

B

Atrapament de persones mitjançant maquinària.
Els derivats per interferències amb conduccions enterrades.
Cops per objectes.
Caigudes d’objectes.



Botes de goma.

Botes de seguretat.

Cinturó de seguretat.



Ulleres anti-pols.

Detecció de canalitzacions o serveis existents en la zona de treballs.







Control de vibracions en les proximitats.





Normes o mesures preventives



Vestits per ambients humits o plujosos.
Protectors auditius.

Robes de treball.

No situar càrregues estàtiques (terres, materials) o dinàmiques (màquines o vehicles) a una
distància menor que la profunditat de la rasa, sota pena d'haver previst abans els mitjans
eficaços de contenció.




Quan l'operari necessiti accedir a la rasa o pou, disposarà aquest per al seu moviment,
entre la entibació i l'obra executada, d'un cercle lliure de diàmetre no menor de 0,80 m.
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Execució de pous i arquetes



Es prohibeix la utilització de maquinària accionada per combustió o explosió en l'interior
dels pous.



Protectors auditius.

Casc de polietilè.

Riscos més freqüents



Proteccions Individuals

B

Roba de treball.

Màscara anti-pols.

GR

M



SV

B



PB

Caigudes d'objectes d'altura.
B

RISCOS

B





Queden prohibits els apilaments en un cercle de 2 m. entorn a la boca del pou.

L'accés i sortida del pou s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la part
superior del pou que estarà proveïda de sabata antilliscants. Aquesta escala sobrepassarà
la profunditat a salvar, sobresortint 1 m. per la boca.

El personal que executi treballs en pous serà especialista en aquest tipus de treballs.





Calçat de seguretat impermeable.

Calçat de seguretat

Guants de seguretat

Roba de treball per a ambients humits.



Caiguda de persones a diferent nivell, des de la màquina.

Caiguda de persones al mateix nivell.

B

B

PB

M

B

SV

B

B

GR

Riscos més freqüents



B

M

B

M

A

A

B

B

M

B

B

B

M

B

B

B

B

B

Cops amb maquinària.

B

B

B

Atropellaments per maquinària pesada.

B

B



Interferències entre vehicles per dolenta senyalització en les
maniobres.

B

M



Vibracions sobre les persones.

B



Atrapament en parts mòbils desprotegides

Soroll ambiental o de la maquinària.

B

Aixafada per maquinària.



Projeccions de partícules.





Lumbàlgies per sobre esforços o postures incorrectes.
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RISC

Maquinaria a utiltizar: motonivelladora, rodillo compactador, camió dúmper, eines manuals i mitjans
auxiliars.

S’inclouen els treballs de reblert i compactació de les terres.

Reblert i Compactat de terres





Arnès de seguretat.

B



Els elements auxiliars s'instalꞏlaran sòlidament rebuts sobre un entaulat perfectament
assentat entorn a la boca del pou.

Ulleres anti-partícules.

Cops per objectes






B

Caigudes de persones al entrar i al sortir, al caminar per les
proximitats d'un pou.
B



Es revisarà l'entaulat cada vegada que el treball s'hagi interromput i sempre abans de donar
permís per a l'accés de persones a l'interior.




M

B

M

B

B

Esfondraments de les parets del pou.

M

M

B


Interferències amb conduccions subterrànies.

B

B

Accidents amb maquinària de moviment de terres.
B

A

B



B

B


Projecció violenta de partícules, a ulls o cos.

B

M

B



Electrocució.

Inundació.

A

B



B

M


Asfíxia.





Quan la profunditat del pou sigui igual o superior al 1,5 m., s’estrebarà el perímetre en
prevenció d'esfondraments.

Normes bàsiques de seguretat



Al descobrir qualsevol tipus de construcció subterrània, es paralitzaran els treballs avisant a
la Direcció d'Obra perquè dicti les accions de seguretat a seguir.

Quan la profunditat d'un pou sigui igual o superior als 2 m., s'envoltarà la seva boca amb
una barana sòlida de 90 cm. d'altura formada per passamans, llistó intermedi i rodapeu,
situada a una distància mínima de 2 m. de la vora del pou.




La ilꞏluminació interior dels pous s'efectuarà mitjançant "portàtils estancs anti-humitat"
alimentats mitjançant energia elèctrica a 24 V
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Queda totalment prohibit realitzar maniobres perilloses sense seguir les instruccions d'un
senyalista.

El conductor haurà de, en tot moment, respectar les mesures de seguretat descrites.

El Cap d'Obra i l'encarregat de la mateixa haurien de realitzar una “Autorització d'Ús”
d'aquesta maquinària al conductor.

El personal encarregat de conduir aquesta maquinària haurà rebut la formació adequada en
matèria de prevenció de riscos laborals.

El personal conductor de la maquinària serà especialista en el seu treball, i tindrà permís de
conduir.

Totes les màquines mòbils utilitzades en aquesta fase tindran senyal acústic de marxa
enrere.

Queda totalment prohibit transportar persones sobre la màquina compactadora.

Es senyalitzarà degudament la zona de treball de la màquina compactadora.

Normes bàsiques de seguretat



És especialment obligatori l'ús de calçat de seguretat en aquest tipus de treballs.

GR



SV

M

Totes les màquines haurien de passar els controls i les revisions corresponents.

PB

A

M

No es treballarà a menys de 3 m de la zona on està compactant la màquina.

Casc de polietilè.

B

A




Guants.

B





Proteccions auditives homologades CE.

Calçat de seguretat amb puntera i plantilla d'acer.

Proteccions individuals



Ulleres de protecció.

Armilla d'alta visibilitat.




Faixes dorso-lumbars.




Treballs en espais confinats
Riscos



Explosió

Asfixia Asfíxia per desplaçament d'oxigen a causa de
generació d'Anhídrid Carbònic CO2 i Metà CH4

RISCOS



Normes de seguretat i mesures preventives
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És necessari disposar del permís d'accés a un espai confinat (només serà vàlid pel període
de temps especificat i per al personal inscrit en el document). El “permís de treball en espai
confinat” no és un document tancat sinó que en funció del transcurs dels treballs podrà
modificar-se per incrementar la seva efectivitat. Totes les versions de l'autorització hauran
de comptar amb l'aprovació prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut en Execució.

o Detector de gasos

Avaluació i comprovació dels equips de protecció i equips de treball que es detallen a
continuació:

o Equip de respiració autònom

o Equip de respiració amb línia d'aire amb proveïment des del vehicle

o EPI’S : màscares amb filtre, botes, casc, guants, ulleres anti-impacte, protectors
auditius amb martell pneumàtic en treballs de demolició paret colꞏlector

o Altres materials: telèfon mòbil, ilꞏluminació 24 V, equip de ventilació forçada (si fos
necessari)

o Equips de fuita: trípode, arnés i antiácidas











S'haurà de continuar amb el detector de gasos durant tot el temps que duri el treball i es
mantindrà el mateix a una altura sempre inferior al capdavant del treballador.

Abans d'entrar s'introduirà el detector amb una corda o similar fins al fons, ja que és allí on
es dipositen alguns gasos perillosos.

Sempre que els mitjans tècnics ho permetin, realitzar els treballs des de l'exterior de l'espai
confinat.

Els equips de treball disposaran a tot moment d'un mitjà de comunicació operatiu amb la
persona situada en l'exterior.

Cada equip de treball disposarà d'un detector de gasos portàtil, el cap d'equip serà
l'encarregat de l'equip. Els mesuradors seran de mesurament continu.

L'equip de treball estarà format per un mínim de dos treballadors mínim a l'interior (mai un
solament) i un en l'exterior.





L'accés a un recinte sempre serà amb el detector de gasos connectat, interrompent els
treballs en cas d'alarma.

Senyalització de l'exterior de l'espai confinat per advertir la presència: cons, tanques.



Els mesuraments han d'efectuar-se prèviament a la realització dels treballs i de forma
continuada mentre es realitzin aquests i sigui susceptible de produir-se variacions de
l'atmosfera interior.

S'han d'utilitzar tots els equips de protecció individual indicats en el punt anterior en funció
de funció del treball o en situació d'emergència.



Aquests mesuraments previs han d'efectuar-se des de l'exterior o des de zona segura. En el
cas que no pugui aconseguir-se des de l'exterior la totalitat de l'espai s'haurà d'anar
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No s'entrarà en un recinte confinat sense que estigui garantida des de l'exterior
l'equipament i l'ajuda necessària per a rescat en cas d'accident (cordes, material de primers
auxilis i de protecció contra incendis, etc.). Mai actuar persones en solitari.

Formació i ensinistrament: és fonamental formar als treballadors perquè siguin capaços
d'identificar el que és un recinte confinat i la gravetat dels riscos existents.

Abans de moure una persona accidentada hauran d'analitzar-se les possibles lesions
físiques ocorregudes. Una vegada el lesionat s'hagi posat fora de perill mitjançant l'equip de
rescat, eliminar les robes contaminades, si n'hi ha, i aplicar els primers auxilis mentre
s'avisa a un metge.

Aquesta persona té la responsabilitat d'actuar en casos d'emergència i avisar tan aviat
adverteixi alguna cosa anormal. El personal de l'interior estarà subjecte amb corda de
seguretat i arnés, des de l'exterior, on es disposarà de mitjans de subjecció i rescat
adequats, així com equips de protecció respiratòria enfront d'emergències i elements de
primera intervenció contra el foc si és necessari.

La persona que romandrà en l'exterior ha d'estar perfectament instruïda per mantenir
contacte continu visual o per un altre mitjà de comunicació eficaç amb el treballador que
ocupi l'espai interior.

Vigilància externa continuada: Es requereix un control total des de l'exterior de les
operacions, especialment el control de l'atmosfera interior quan això sigui convenient i
assegurar la possibilitat de rescat.

Per a mesuraments a distàncies considerables cal tenir especial precaució en els possibles
errors de mesurament, especialment si és factible que es produeixin condensacions de
vapors a l'interior de la conducció de captació.

L'instrumental de lectura directa pot ser portàtil o ben fix en llocs que pel seu alt risc
requereixen un control continuat.

Per a exposicions que poden generar efectes crònics i que es requereixi una major fiabilitat
en el mesurament ambiental, han d'utilitzar-se equips de mostreig per a la captació del
possible contaminant en suports de retenció i la seva anàlisi posterior en laboratori.

Els equips de mesurament normalment emprats són de lectura directa i permeten conèixer
in situ les característiques de l'ambient interior.

Especial precaució cal tenir en racons o àmbits morts en els quals no s'hagi pogut produir
la necessària renovació d'aire i pot haver-se acumulat substància contaminant.

avançant gradualment i amb les mesures preventives necessàries des de zones totalment
controlades.



En els recintes en què el rescat no permeti o dificulti l'entrada de personal de suport amb
equip de respiració, s'haurà d'entrar en aquests recintes amb el arnés de seguretat subjecte
a una corda que serà fixada a la part superior de l'escala i vigilada per una persona que
romandrà en l'exterior i en comunicació, preparada per intervenir en cas d'emergència.
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A l'interior de recintes d'espai reduït no circular per sobre de canonades, etc, és a dir, per
llocs no preparats per a tal fi per evitar relliscades, cops, etc.

No descendir amb objectes a les mans. El descens d'objectes es farà en recipients
adequats, motxilles, etc.

Comprovar les escales d'accés i en cas de no oferir fiabilitat utilitzar equips anticaidas.

En cas d'obertura de tapes de registre pesades a nivell de sòl s'empraran eines adequades
perquè l'obertura o tancament sigui en una posició corporal adequada (alçats, els dos peus
ben recolzats en el sòl utilitzant el pes del cos, etc.), tot això per prevenir dolències lumbars.

Qualsevol recinte ha de ser considerat amb possibilitat d'existència d'atmosfera explosiva.

Evacuar immediatament el recinte quan s'observin els primers senyals d'alarma, tant pels
aparells de mesurament, com pels símptomes fisiològics de malestar, indisposició, sensació
de calor, etc., o com per qualsevol causa que indiqui la pròpia experiència.

Mantenir de forma permanent personal de vigilància en l'exterior, amb preparació i equip
suficient per prestar ajuda i aconseguir una fuita eficaç en cas d'emergència a l'interior.

Tenir disposat per a l'ús i si escau utilitzar equips de respiració autònoms de protecció
individual que permetin respirar a l'usuari independentment de l'atmosfera interior.

No es fumarà ni s'encendrà flama oberta en el recinte ni en els voltants del mateix.

S'haurà de disposar d'un mitjà de comunicació amb l'exterior eficaç no susceptible de
generar una deflagració en cas d'atmosfera explosiva (senyalització visual, acústica, etc.).



Limitis per a cadascun dels gasos:

Control de l'atmosfera amb detector de gasos abans d'entrar en el recinte confinat i
continuades a l'interior del colꞏlector:

• CH4 màx. 40 % L.I.I. = 20 %
• SH2 màx. 10 ppn

• O2 màx. 23 % mín. 19 %

• CO màx. 30 ppm











Tota la instalꞏlació elèctrica que es disposi a l'interior de l'espai confinat serà antideflagrant.

S'establiran lluminàries d'emergència alternades a la zona ilꞏluminada.

Es disposarà d'un sistema d'ilꞏluminació adequat al llarg de la zona de treball.

Condicions d'ilꞏluminació



Com a ilꞏluminació complementària els treballadors portessin casc protector amb
ilꞏluminació autònoma incorporada.






En cas d'utilitzar equip elèctric aquest haurà de ser antideflagrante

No s'utilitzés maquinària de combustió en els treballs a l'interior de l'espai confinat.

Condicionis maquinària i eines
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Roba d'alta visibilitat o armilla reflectora.

Riscos més freqüents

Aquest apartat compren els treballs de conformació de conduccions metàlꞏliques soldades, tramex,
estructures en cobertes i arquetes, escales de accés a dipòsits...

Serralleria

Roba anti bacteriana.

Equips de protecció individual


Guants de protecció química.

GR



SV



PB

MB

RISC

B

Ulleres anti projeccions.

B

M



Incendis i explosions.

A

Casc de protecció.

B



Contactes elèctrics

Botes de seguretat.

M

Botes de seguretat impermeables.

A



B



Caigudes de personal a diferent nivell

B

Mascarilla autofiltrante, adequada al tipus de contaminate (FFP3).

B



M

Equips de respiració autònom, en cas de ser necessari.

Caigudes de personal al mateix nivell



M

M

M

B

M

M

B

Exposició a agents químics.

Arnés anti caigudes, amb element retràctil.

Tancament i abalisament de la zona de treball durant els treballs.

M

M

MB

M

B

M

B

M

Trepitajdes sobre objectes

B

B

B

A

Ambient polvorenc

B

M

M

A

Talls.

B

A

M

B

Projeccions.

B

B

Sobreesforçoss

B

Caiguda d’objectes i materials

Contactes tèrmics







Es revisaran les màquines eines abans de ser utilitzades comprovant el bon estat de les
seves proteccions.

Per introduir els trams necessaris, es retiraran les proteccions solament en aquells elements
indispensables i es reposaran immediatament. Utilització de sistemes anti caigudes.

Els elements de la fusteria es manipularan mecànicament sempre que sigui possible.
Aquests elements aniran units i es manejaran guiats per eslingues.

Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs propers als talls en els quals
s'emprin pintures inflamables, per evitar el risc d'explosió (o d'incendi). Veure mitjans
auxiliars.
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Normes bàsiques de seguretat

Radiacions ionitzants (treballs soldadura)

Cops.





Proteccions Colꞏlectives
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S'han de tenir en compte les proteccions de tipus colꞏlectiu que puguin tenir les màquines,
com, resguards o pantalles que compleixen a més de la funció d'evitar atrapaments la
d'evitar que surtin projectats fragments o partícules dels materials cap al treballador.

En operacions on s'hagin d'instalꞏlar elements en l'exterior de les façanes, s'utilitzarà el
arnès anti caigudes subjecte a punt fix o línia de vida en cas d'absència de bastida.
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Mantenir nets els rètols de seguretat instal ꞏ lats a la màquina i reemplaci els que faltin.

Manteniment correcte de la maquinària des del punt de vista mecànic i elèctric.

No emprar eines que necessitin conductor de protecció en instalꞏlacions sense pat.

No inutilitzar resguards i proteccions.

Revisar el correcte estat de les carcasses i aïllament de les eines.







Els equips de soldadura seran revisats periòdicament de manera que es compleixin les
instruccions de conservació del fabricant.

No es realitzaran, en la mesura del possible, treballs de soldadura en locals que continguin
material combustible o inflamable.







No obstant això, si és imprescindible realitzar la soldadura caldrà col ꞏ locar lones
ignífugues sobre els materials combustibles.

Les operacions d'escatat mitjançant *lijadora elèctrica manual, en obra, s'executaran
sempre sota ventilació per corrent d'aire, per evitar les atmosferes amb pols excessiva.

No treballar sobre zones amb aigua.

Els treballs amb aquestes eines es realitzaran sempre en posició estable.



Evitar operacions de soldadura en zones en què s'estigui pintant, a causa de la inflamabilitat
d'aquest material.







Mantenir les proteccions colꞏlectives instalꞏlades. Si en cas de necessitat s'haguessin de
desmuntar per poder treballar, els treballadors que es poden veure afectats pel risc
(caiguda en altura) usessin els respectius EPIs (arnès de seguretat ancorat a un punt fix).



La il ꞏ luminació a la zona de soldadura ha de ser mínim de 500 lux.

Per introduir els elements necessaris, es retiressin les proteccions necessàries, solament en
aquells elements indispensables i es reposaran immediatament.

Utilitzar ulleres protectores contra la projecció de partícules.



Es revisaran les màquines eines abans de ser utilitzades comprovant el bon estat de les
seves proteccions.



Utilitzar escales homologades, tipus tissores, amb sabates antilliscants i sistema de
bloqueig d'obertura. Està prohibit treballar en la mateixa amb les dues mans ocupades.



L'equip de soldadura ha de disposar d'una connexió de pat (posada a terra) composta per
un cable de S> = 16 mm ² de color groc / verd i una pica de terra formada per una barra de
coure de diàmetre> = 15 mm.





Mantenir el tall net i ordenat.

Quan la soldadura es realitzi en llocs humits o en treballs a la intempèrie en dies plujosos,
l'operari soldador ha d'utilitzar botes de seguretat antiestàtiques (a la nomenclatura de la
bota se li afegeix la lletra A).

L'ordre i la neteja a la zona de treball han de ser exhaustivament respectats.



Posada a terra de les masses en combinació amb interruptors diferencials de sensibilitat
adequada.



En els treballs en llocs humits s'ha de posar una base de fusta o una catifa aïllant.

És imprescindible disposar d'un extintor polivalent (ABC) a la zona de treball.



Es tindran les fulles de seguretat dels productes químics utilitzats en el tall i se seguiran les
seves instruccions.







Emmagatzemar els productes inflamables en un magatzem habilitat per a això.





En els talls amb el risc d'incendis estaran degudament senyalitzats i amb extintors.

La font d'alimentació a la que es connecti l'equip de soldadura ha de disposar de dispositiu
diferencial (300mA), circuit de pat i interruptors magneto-tèrmics contra sobre intensitats.

Per evitar cops i caigudes, es penjaran les fulles de les portes i finestres per dos operaris.





Durant la soldadura s'evitarà que els cables d'alimentació puguin ser deteriorats per les
projeccions de metall fos.

S'utilitzaran escales dotades de sabates antilliscants.



Per al transport de càrregues, utilitzar mitjans de transport o equips d'elevació auxiliars.



Per variar la intensitat o el voltatge de l'equip durant la soldadura és necessari desconnectar
prèviament.







L'estat de manteniment dels porta elèctrodes, borns de connexió i cables de connexió ha de
ser comprovat periòdicament.





Carregar o transportar pesos pegant-los al cos i en posició alçada. Màxim 25 kg per
treballador.



Mai tocar la superfície metàlꞏlica alhora que la pinça de massa.

Rebutjar immediatament els cables que presentin el més mínim deteriorament.







Aquests equips només seran utilitzades per personal autoritzat i instruït, amb una formació
específica i adequada.

Obligatori marcatge CE de maquinària.

Mesures preventives treballs Soldadura elèctrica
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Cada equip ha de portar un manual d'instruccions redactat, com a mínim, en castellà, en el
qual s'indiqui, entre altres coses: la instal ꞏ lació, la posada en servei, la utilització,
manteniment i revisions programades, etc.
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El desplaçament de les ampolles de gas es realitzaran en carros porta-ampolles dotats de
cadena de tancament. Tancar les vàlvules durant el transport i col ꞏ locar les caperutxes de
les ampolles.

Les ampolles de gas estaran fixes en el seu carro en posició vertical en tot moment.
L'acetona que sura sobre la superfície interior de l'ampolla perd la seva efectivitat com
antideflagrant en cas de treballar amb l'ampolla en horitzontal. El risc de Explosió s'extrema
en aquest cas.

Si l'ampolla d'acetilè (o un altre gas d'aportació) s'escalfa sola s'ha de tancar l'aixeta i
refredar amb raig d'aigua, si cal durant hores fins que cessi la calor.

Davant d'un incendi fortuït de soldadura es procedirà a tancar la vàlvula d'alimentació de
l'ampolla prèviament a intentar sufocar-lo.

No tocar l'elèctrode un cop connectat a grup generador elèctric.



L'equip de soldadura portarà vàlvula antiretrocés a l'ampolla i al bufador.

Evitar el refredament de l'elèctrode amb aigua, pot causar un accident elèctric.



Les ampolles mai estaran exposades al sol oa focus de calor, causa de l'augment de
pressió a què es veurien sotmeses.





No s'utilitzarà l'oxigen per desempolsar o netejar la roba de treball o altres elements.





Mai deixar l'equip encès en absència de l'operador.





No utilitzar les ampolles com enclusa per doblegat de peces, suport, etc.

Es disposarà al costat del soldador d'una cubeta resistent al foc per recollir els elèctrodes
gastats i rebutjats amb l'objecte d'evitar incendis i cremades al personal.



Disposar dels cables elèctrics de manera ordenada, evitant en el possible que discorrin pel
terra i mai per zones de circulació de vehicles o maquinària.



Prèviament a la connexió de l'equip, obrir momentàniament la vàlvula per netejar la mànega
i el broquet de brutícies internes.

Mesures preventives Soldadura autogena





Les mànegues seran generalment d'una sola peça. En el cas d'haver de unir dues o més
mànegues s'han d'utilitzar ràcords normalitzats i abraçadores metàlꞏliques per a la unió
ràcord mànega.





Les mànegues d'oxigen i de gas seran sempre de color diferent (negre per l'acetilè).

Es colꞏlocaran els corresponents cartells de seguretat d'advertència de perill per soldadura i
risc elèctric.

És imprescindible disposar d'un extintor polivalent (ABC) a la zona de treball.



Les ampolles de gasos liquats s'arreplegaran separades (oxigen, acetilè, butà, propà), amb
distinció expressa de llocs d'emmagatzematge per a les ja esgotades i les plenes.





L'ordre i la neteja a la zona de treball han de ser exhaustivament respectats.



El lloc de treball disposarà de ventilació suficient per evitar l'acumulació de fums tòxics i
gasos. En cas contrari serà necessari instal ꞏ lar un sistema d'extracció forçat de tipus
general o de tipus localitzat. En tot cas, sempre és més recomanable la instal ꞏlació de
sistemes d'extracció localitzats enfront de sistemes generals.



No es realitzaran, en la mesura del possible, treballs de soldadura per gas en locals que
continguin material combustible o inflamable. No obstant això, si és imprescindible realitzar
l'oxitall caldrà colꞏlocar lones ignífugues sobre els materials combustibles.

Al començament del treball s'ha d'obrir primer la vàlvula del mà reductor i seguidament la de
l'ampolla.





Queda prohibit fumar quan es soldi, així com quan es manipuli encenedors i ampolles.


L'operari ha d'estar en possessió del document de AUTORITZACIÓ PER A ÚS D'EQUIP
oxitall

En els llocs de soldadura fixos es disposarà d'un sistema d'extracció localitzada que
garanteixi almenys 2000 m³ / h per m. De taula de treball. La velocitat de l'aire a les reixetes
serà mínim de 5 m / s.



Evitar operacions de soldadura en zones en què s'estigui pintant, a causa de la inflamabilitat
d'aquest material.







La ilꞏluminació a la zona de oxitall o soldadura ha de ser mínim de 500 lux.

En els llocs de soldadura mòbil que s'instal ꞏ la un tipus d'extracció localitzada, es garantirà
que el cabal d'aire aspirat és el correcte en funció de la distància de la boca al focus de
soldadura.



L'estat de manteniment de les mànegues, bufador i manoreductors ha de ser comprovat
periòdicament. Rebutjar immediatament els elements que presentin el més mínim
deteriorament.

Les vàlvules antiretrocés i reguladores, filtres i altres elements s'inspeccionaran diàriament.
No presentaran restes d'oli i greixos.

Guants de protecció.

Protecció acústica, en cas necessari.

Casc de protecció.

- Botes de seguretat.









Les proteccions seran les següents:

Equips de Protecció Individual



Per detectar fuites s'usarà aigua sabonosa. En cap s'utilitzaran flames de llumins o similars.



Mai s'ha de soldar sobre la vertical de l'ampolla de gas per evitar caiguda d'espurnes i
esquitxades sobre l'ampolla i les mànegues.
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Roba de treball de cotó o vestit de nomex.

Pels treballs de soldadura, a més:

Mascareta filtrant adequada.

Ulleres anti projeccions, en cas necessari.




Se seguiran estricta i rigorosament les indicacions del projecte de muntatge de peces, quant
a pes, dimensions de grues, punts de suport, etc.

S'evitarà la permanència de persones sota càrregues suspeses.

Serà necessària la compactació dels terrenys quan es prevegi que van a rebre una càrrega
de gran tonatge.




Ulleres o pantalla casc de fibra inactínica de protecció adequada al tipus de soldadura a
realitzar



Aquests perfils s'apilaran sobre durments de fusta i en capes disposades de forma
perpendicular pel que fa a l'anterior.

Sempre que l'hissat, trasllat i recepció de materials, per la grandària i forma d'aquests,
pugui ocasionar xocs contra l'estructura, altres elements o treballadors, s'utilitzaran
entenimentades o cables de retinguda o de guia de càrregues.





Per a la colꞏlocació de grans peces metàlꞏliques es disposaran cordes que facilitin el
moviment d'aquestes peces.

Les plataformes de treball i les seves baranes es mantindran en perfecte estat de
conservació durant tot el procés.



A tot moment, s'evitarà el oxicorte de les peces en altura, tallant aquestes anteriorment a
l'hissat.





Les mànegues d'alimentació elèctrica aniran penjades de peus drets a uns 2 m. d'altura.

Guants de cuir de màniga llarga.



No es permetrà la permanència de treballadors sota zones de soldadura. Així mateix, no
s'apilarà material algun sota aquestes zones.





Els treballs en altura seran suspesos en condicions meteorològiques desfavorables.



S'evitarà el pas de càrregues suspeses sobre persones o vehicles mitjançant la correcta
formació del gruista així com dispositius de seguretat (finals de carrera), si fossin
necessaris.

Maniguets.



Les operacions de soldadura, es realitzaran des de castilletes o plataformes elevades,
protegits en tot el seu contorn mitjançant baranes de 90 cm. d'altura, llistó intermedi i
rodapié.



Consultar les mesures preventives establertes a l'apartat de Manipulació de Carregures

Es senyalitzarà l'obra mitjançant senyalització de seguretat. Aquests senyals seran
perfectament visibles, no donant lloc a dobles interpretacions.



Consultar les mesures preventives establertes a l'apartat d'Escales modulars i Bastides.







Consultar les mesures preventives establertes a l'apartat de Maquinària.


Mandil ignífug de cuir-crom.





Prohibició de permanència del personal en el radi d'acció de màquines en moviment.

Per prevenir els contactes elèctrics, s'instalꞏlaran diferencials acompanyats de presa de
terra, es connectaran els receptors amb les clavilles normalitzades adequades i s'usaran
eines manuals proveïdes de doble aïllament.

La perfilería serà apilada de forma prevista i en llocs predeterminats.

Polaines.

Abalisament de la zona de treball, en cas de ser necessari.



El desenganxament dels pilars de la grua, ho realitzarà un operari des de plataforma
elevadora, el mateix que les ajudes al muntatge de les gelosies i l'aplomat dels pilars.

Es revisaran l'elements auxiliars d'hissat prèviament al seu ús, s'utilitzaran elements
adequats segons capacitat.



Barana de protecció.



A tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades, i se senyalitzaran les
zones de circulació.
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Protectors respiratoris davant la inhalació de fums i gasos tòxics. Són necessaris en
recintes de petites dimensions, tancats i sense ventilació.

Proteccions Colꞏlectives



Les proteccions colꞏlectives seran les següents:



Maquinària i mitjans auxiliars a utilitzar:

Mesures preventives Muntatge estructures metàlꞏliques

Maquinària:
o Grues autopropulsadas



o Grup electrògen
o Plataforma elevadora
o Vehicle d'obra



En totes les operacions amb el risc de caiguda d'altures, sense proteccions colꞏlectives,
s'utilitzarà arnés de seguretat el qual estarà enganxat a un punt fix o línia de vida.

Normes bàsiques de seguretat
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Es prohibeix desplaçar-se lliurement sobre l'estructura.

Els treballs d'entroncament d'un tram d'estructura metàlꞏlica amb un altre es realitzaran
estant subjecte amb una grua el conjunt que es vagi a soldar. Fins que no estigui
fermament ancorat no es deixaran anar els cables i cadenes que ho suportin.

Les maniobres sempre seran dirigides per persones especialistes i el maquinista tindrà a
tot moment a la vista la càrrega suspesa.

Prohibició d'elevar una nova altura sense que la immediata inferior estigui completament
afermada.

Prohibició de balanceig de càrregues per descarregar-les en llocs inaccessibles.

Prohibició de realitzar diversos treballs en la mateixa vertical.

Durant tot el muntatge dels pilars i pòrtics, s'acordonarà el pas per sota. En cas que
aquesta zona sigui l'única via de circulació a utilitzar, es tallarà el pas sota la meitat de
l'estructura que coincideixi amb els treballs superiors fins que aquests finalitzin, fent després
la mateixa operació quan canviïn de costat.

Sempre que el muntatge ho permeti s'hissaran les parts de l'estructura amb tots els seus
elements, com a baranes, pintura, etc. de manera que s'evitin totes les operacions que sigui
possible en altura.





Si cal fer qualsevol operació a una altura superior a 2 m i no hi ha muntades baranes en els
laterals es tendirà cables amarrats a punts fixos i s'utilitzarà arnés anticaídas amb doble
entenimentada.





Per a la utilització d'equips d'elevació de persones, s'ha d'assegurar la superfície de treball,
eliminant buits, desnivells i presència de materials.

La maquinària que traslladi i colꞏloqui els perfils metàlꞏlics estarà correctament
dimensionada per suportar el pes dels elements sense que es produeixi la bolcada de la
màquina.


Equips de Protecció Individual













Arnés anti caigudes, en cas necessari.

Ulleres anti projeccions, en cas necessari.

Roba i botes de seguretat impermeables, en cas de ser necessari.

Armilla reflectora.

Casc de protecció.

Guants de protecció.

Botes de seguretat.

Les proteccions seran les següents:





Roba de treball de cotó o vestit de nomex.

Pels treballs de soldadura, a més:
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Mandil ignífug de cuir-crom.

Maniguets.





Polaines.

Guants de cuir de màniga llarga.



Ulleres o pantalla casc de fibra inactínica de protecció adequada al tipus de soldadura a
realitzar



Protectors respiratoris davant la inhalació de fums i gasos tòxics. Són necessaris en
recintes de petites dimensions, tancats i sense ventilació.











Extintor.

Xarxes horitzontals, en cas necessari.

Abalisament de la zona inferior de treballs.

Les proteccions colꞏlectives seran les següents:

Proteccions Colꞏlectives



Aquest apartat comprèn els treballs de paviments.

Paviments

Maquinària a utilitzar: mitjans auxiliars i eines manuals.

PB

B

SV

MB

GR

Riscos més freqüents

B

RISC
Incendis i explosionsons.

B

M

B

M

M

M

M

M

A
Caigudes de persones al mateix nivell

M

A

M

A

Exposició a agents químics.

B

A

M

B

Caígudes d’objectes i materials

B

M

B

B

Cops.

M

M

Contactes elèctrics

Trepitjades sobre objectes

B

Caigudes de persones a diferent nivell.

Talls.
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Projeccions.

Ambient polvorenc

B

B

B

PB

M

B

M

SV

B

MB

B

GR

RISC

Sobreesforços

El tall de peces de paviment es realitzarà en via humida per a evitar lesions derivades de
treballs en ambients amb pols.

Normes bàsiques de seguretat


Està prohibit connectar cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de
clavilles mascle-femella.

La ilꞏluminació amb llums portàtils es realitzarà amb aparells estancs amb mànec aïllant i
reixa de protecció de la bombeta. L'energia elèctrica ho alimentarà a 24 V



Les peces de paviment s'hissaran a les plantes en caixons degudament apilats dintre de les
caixes de subministrament, que no es trencaran fins al moment d'emprar el seu contingut.
El conjunt apilat es flexarà o es lligarà a la plataforma d'hissat o transport per a evitar els
accidents causats per bolcades de material.





Les peces de paviment soltes s'hissaran perfectament apilades en l'interior de gàbies de
transport per a evitar bolcades de la càrrega.





Es penjaran cables de seguretat ancorats a elements ferms d'estructura, on s'amarrarà el
cable del arnès per a realitzar les tasques d'instalꞏlació de l'escalonat definitiu de les
escales.

El material resultant del polit serà traslladat sempre cap a zones que no siguin de passada i
eliminats immediatament de la planta.





Mascareta de protecció respiratòria.

Guants de cuir.

Casc de polietilè

Proteccions Individuals



Roba de treball.

Calçat de seguretat anti-lliscant.

Cinturó anti-vibratori.

Ulleres de seguretat anti-partícules.



Cinturó porta eines.









Conduccions plàstiques

S’inclouen tots el treballs necessaris per la execució de la instalꞏlació de conduccions plàstiques
(arquetes, canonades, valvuleria, etc)

B

GR

B



Execució de pous i arquetes

SV

B

B



PB

B

M

Riscos més freqüents

B

M

B

Els sacs d'aglomerat s'hissaran perfectament apilats i flexats o lligats damunt de calaixos
per a evitar bolcades de la càrrega.

B

RISCOS

Cops per objectes

Caigudes d'objectes d'altura.

M

B





B

B

B

Les caixes o paquets de paviment es guardaran en les plantes repartides al costat del lloc
on es colꞏlocaran, situats el més llunyà possible de les obertures, per a evitar
sobrecàrregues innecessàries.



B

B

B

Les caixes o paquets de paviment mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs
de passada per a evitar els accidents deguts a ensopegades.

M

M

M



Esfondraments de les parets del pou.

B

B

M

Caigudes de persones al entrar i al sortir, al caminar per les
proximitats d'un pou.


Interferències amb conduccions subterrànies.

B

A





Accidents amb maquinària de moviment de terres.

B

A

Quan s'estigui en fase de pavimentació un lloc de passada i comunicació interna d'obra es
tancarà l'accés i s'indicaran passos alternatius.



Projecció violenta de partícules, a ulls o cos.

B





Inundació.

B

Les pulidores i abrillantadores que siguin necessàries estaran dotades de doble aïllament (o
connexió a terra de totes les seves parts metàlꞏliques) per a evitar riscos elèctrics.



Les pulidores i abrillantadores que s’hagin d’utilitzar tindran el mànec revestit de material
aïllant



Asfíxia.

Electrocució.





Les pulidores i abrillantadores tindran protecció anti-enganxades (o abrasions) causat per
contacte amb la màquina.


Les operacions de manteniment i/o substitució s'efectuaran sempre amb la màquina
desendollada de la xarxa elèctrica per a evitar riscos elèctrics.
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Es revisarà l'entaulat cada vegada que el treball s'hagi interromput i sempre abans de donar
permís per a l'accés de persones a l'interior.

Els elements auxiliars s'instalꞏlaran sòlidament rebuts sobre un entaulat perfectament
assentat entorn a la boca del pou.

Queden prohibits els apilaments en un cercle de 2 m. entorn a la boca del pou.

L'accés i sortida del pou s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la part
superior del pou que estarà proveïda de sabata antilliscants. Aquesta escala sobrepassarà
la profunditat a salvar, sobresortint 1 m. per la boca.

El personal que executi treballs en pous serà especialista en aquest tipus de treballs.















Pous i arquetes s’han de tapar amb una tapa provisional de fusta o amb la definitiva i es
colꞏlocarà un tancament.

Un cop presentat el lloc d’instalꞏlació, es procedirà, sense descarregar-lo del ganxo de la
grua i sense oblidar la guia mitjançant els caps, al muntatge definitiu.

El tub ens suspensió del balancí, es guiaran mitjançant caps subjectes als laterals de les
peces, mitjançant un equip format per tres homes.

Es prohibeix treballar o romandre a llocs de trànsit de càrregues suspeses, canonades i
peces prefabricades de pous de registre, en prevenció de risc de caiguda.

Senyalitzar les zones d’actuació.

Prohibició de romandre sota el radi d’acció de la maquinària.

Ordre i neteja a cadascun del treballs, quedant les superfícies de trànsit lliures d’obstacles
(eines, materials, runes) els qual poden provocar cops i caigudes, obtenint-se d’aquesta
forma un major rendiment i seguretat

Normes bàsiques de seguretat



Quan la profunditat del pou sigui igual o superior al 1,5 m., s’estrebarà el perímetre en
prevenció d'esfondraments.





Quan la profunditat d'un pou sigui igual o superior als 2 m., s'envoltarà la seva boca amb
una barana sòlida de 90 cm. d'altura formada per passamans, llistó intermedi i rodapeu,
situada a una distància mínima de 2 m. de la vora del pou.

Es procurarà realitzar amb mitjans mecànics tota aquella operació d’ús de càrregues,
elevació o transport que per les seves característiques (pes, volum, forma, etc.) ofereixi
majors riscos en cas de ser realitzada de forma manual.



Al descobrir qualsevol tipus de construcció subterrània, es paralitzaran els treballs avisant a
la Direcció d'Obra perquè dicti les accions de seguretat a seguir.

Es farà ús de tacs per evitar el moviment dels tubs en les zones d’aplecs.

La ilꞏluminació interior dels pous s'efectuarà mitjançant "portàtils estancs anti-humitat"
alimentats mitjançant energia elèctrica a 24 V







En operacions de connexió amb les xarxes existents es prendran les mesures de
comprovació de presència d’oxigen o altres atmosferes nocives, ventilació, ús obligatori de
guants i botes de goma i sempre restarà un treballador fora per donar l’avís d’auxili en cas
d’accident.

Abans de entrar en un pou o canonada en servei serà obligatori mesurar la presència de
oxigen o altres atmosferes nocives i airejar la zona de treball, i en cas necessari fer ús
d’equips autònoms de respiració.

Obligatorietat de que tot el personal que entri en contacte amb aigües residuals utilitzi els
elements de protecció individuals més adients

Presència de treballador assignat amb funcions en totes aquelles operacions que pugui
interferir la circulació dels vials de l’entorn







Roba de treball.

Màscara anti-pols.

Protectors auditius.

Casc de polietilè.

Arnès de seguretat.

Ulleres anti-partícules.

Guants de seguretat





Calçat de seguretat impermeable.

Calçat de seguretat

Roba de treball per a ambients humits.











Proteccions Individuals

S’evitarà l’ús de materials pesats sense l’eina o útils destinats a tal fi.



Es prohibeix la utilització de maquinària accionada per combustió o explosió en l'interior
dels pous.





Es tindran en compte les mesures preventives establertes a l’apartat d’espais confinats.



Tots el treballadors que entri en contacte amb aigües residuals deuran esser vacunats per
les següents malalties : diftèria, tètanus i hepatitis.
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Comprovació a l’inicií de la jornada de treball de l’estat de les parets de les rases.

En colꞏlocació de canonades i anells de pous de registre
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Muntatge de canonades















Bolcada de maquinaria

Soroll

Despreniments

Soterrament

Caiguda d'objecte i materials

Sobre esforços per postures obligades

Cops i talls per l'ús d'eina manual

Caiguda de persones al mateix nivell

Caiguda de persones a diferent nivell

B

B

M

B

B

M

M

B

Riscos més freqüents
PB



RISCOS


Atrapament

B


Contactes tèrmics

A

SV

B

M

GR

B

B

B

M

B

B

B

M

M

B

B

M

M

A

A

A

M

M

A

Els treballadors seran personal especialitzat per a la realització d'aquest tipus de treballs

B

B





Normes de seguretat i mesures preventives



Si s'han de apilar en zona pròxima a una excavació, haurà d'haver com a mínim una
distància de 2 m en projecció horitzontal des de la coronació del talús a l'apilament. Es
impedeix el possible lliscament o rodament dels elements emmagatzemats, es colꞏlocaran
si fossin necessari topalls mitjançant elements (taulons, rodons, elements metàlꞏlics, etc.)
ancorats en el terreny.
o Es triaran els ganxos i eslingues adequades
o S'hauran d 'assegurar els punts de connexió





No es desplaçaran les càrregues sobre els treballadors.

La subjecció de ser tal que eviti que es puguin caure o desplaçar els tubs.

o Donades les dimensions d'aquest tipus de canonades que solen tenir una longitud
de 6 m, quan estiguin en suspensió es guiaran mitjançant sogues instalꞏlades en els
extrems, evitant així la situació de treballadors sota càrregues suspeses, els cops,
atrapaments pel moviment pendular.



Per a la colꞏlocació d'un tub amb un altre és necessària la colꞏlocació d'una junta de goma
entre ells. Es prestarà atenció en la seva correcta colꞏlocació prèvia a l'inici de l'empenta del
tub mascle, són moltes les ocasions en què es pretenen fer rectificacions de la junta quan
s'està empenyent, el que provoca el empresonament de dits, mans o braços.
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Previ a l'execució de les proves de càrrega es comprovaran tots els ancoratges de les
peces especials, tals com a colzes, peces en T, reduccions, etc...i així mateix s'ancoraran i
apuntalarán fermament els extrems lliures de les conduccions. L'ompliment s'efectuarà
lentament, donant entrada a l'aigua per l'extrem inferior, purgant l'aire amb tots els
moviments que ho permeten i especialment amb una aixeta de purga colꞏlocat en el punt
més alt. La bomba es colꞏlocarà en el punt més baix.

Les persones que es trobin a l'interior de la rasa se situaran a una distància prudencial del
cassó de la retroexcavadora o de la galleda en els seus moviments.

El material per a llit de seient o soleras s'introduirà en la rasa amb l'ajuda del cassó de la
retroexcavadora, ploma amb galleda o un altre mitjà adequat, no llançant-ho des de la vora
de la rasa.

Sempre que hi hagi operaris a l'interior de les rases, quedarà una persona responsable en
l'exterior, el qual vigilarà l'estat de la rasa, vores, talusos, pedres, etc... advertint al personal
que romangui a l'interior de qualsevol anomalia o perill que pogués produir-se per procedir a
l'evacuació immediata de la rasa.

Es disposaran d'escales adequades a una distància màxima de 20 m de les zones de les
rases on es trobin persones treballant, prohibint-se l'entrada o sortida pel talús. Sempre
s'utilitzaran escales metàlꞏliques homologades, excepte en treballs que comportin riscos
elèctrics, doncs en aquest cas s'utilitzaran escales de fusta.

Previ a l'entrada de persones en la rasa, l'encarregat examinarà l'estat dels talusos,
adoptant les mesures que poguessin resultar necessàries, bé sigui el taluzado, la realització
de fitacions o la entibación, a més dels acovardeixis que haguessin d'executar-se.

Es tindran en compte les recomanacions donades en els capítols de manipulació manual de
càrregues o manipulació de càrregues per mitjans mecànics.

No es desembridarán els elements de colꞏlocació fins que no estiguin degudament
subjectes i ancorats els tubs.









Els borns de la màquina de soldar estan perfectament aïllats i sempre es revisen abans del
seu ús.

Es revisen periòdicament, abans de ser utilitzats, els aïllants dels cables del primari i
secundari. Els que no estan en perfecte estat són rebutjats.

Quan els cables de l'equip de soldar oposen resistència al seu maneig, no es tira d'ells, per
evitar el risc de corts en ells. Tampoc es tira d'ells parell moure la màquina.

Els cables de connexió a la xarxa, així com els de soldadura, han d'enrotllar-se per ser
transportats.

Mesures preventives en muntatge de canonandes per soldadura



Si els borns de la màquina de soldar estan en mal estat (mal aïllats) o el peu de l'aparell
trepitja un cable de soldadura avariat, existeix la possibilitat que es transmeti la tensió en
buit a la seva carcassa i al conductor de protecció que està connectat a ella (posada a
terra).
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Quan es suelda sobre elements metàlꞏlics, utilitzar calçat de seguretat aïllant.

No realitzar treballs de soldadura amb la roba humida, quan plou o en llocs conductors,
sense la protecció elèctrica adequada.

Mai soldar amb la roba tacada de greix, dissolvents, o qualsevol altra substància que pugui
inflamar-se.

Per a la protecció de radiacions emeses en les operacions de soldadura en els llocs de
treball veïns colꞏlocar mampares de protecció.

Per a les operacions de picat d'escòria o raspallat de soldadura, protegir-los ulls amb ulleres
de seguretat, o amb pantalla de protecció facial.

El porta elèctrodes no es diposita mai sobre materials conductors de corrent. Sempre es
deixa sobre una forqueta aïllada.

Utilitzar guants protectors mentre s'està soldant, quan es colꞏloca l'elèctrode en la pinça
(encara que la màquina està parada).

Revisar abans de començar a soldar els mànecs aïllants tant del portaelectrodos com de la
pinça.

Evitar que passin vehicles per sobre dels cables de l'aparell, en el cas que hagin de
travessar una via de trànsit es protegeixen mitjançant suports de pas resistents.

Evitar que els cables de l'aparell descansin sobre objectes calents, tolls, vores afilades o
qualsevol altre lloc que pogués perjudicar l'aïllament.

Quan es realitza una interrupció del treball o un descans es desconnecta la màquina de
soldar.

Abans de realitzar qualsevol manipulació en la màquina de soldar es talla el corrent fins i tot
per moure-la.

Connectar directament el cable de massa a la peça a soldar (o el més prop d'ella que sigui
possible), sempre es cuida la seva correcta connexió i s'usen grapes adequades.



En cas de realitzar treballs en interiors de tubs de gran longitud (claves, p. ex.) en les
operacions de soldadura s'utilitzen equips d'aspiració de fums.





Les superfícies a soldar estaran netes de pintura, dissolvents, etc. abans de procedir a la
realització d'operacions de soldadura en elles.



En els treballs de soldadura en espais confinats, pot ser necessari disposar d'un trípode
amb rescatador en l'exterior amb un treballador en permanent contacte amb els de l'interior.
A més és obligatori l'ús d'un mesurador de gasos en continu per entrar i l'ús de arnés de
seguretat amb dispositiu d'amarri (per a l'evacuació si fos necessari amb el rescatador).



Guants de cuir

Casc de seguretat

Proteccions individuals
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Botes de goma en ambients humits

Ulleres antiprojeccions

Roba de treball

Botes de seguretat



Armilla reflectant alta visibilitat

Vestit impermeable en temps plujós









Roba de treball de cotó o vestit de nomex.

Pels treballs de soldadura, a més:


Maniguets.



Mandil ignífug de cuir-crom.

Guants de cuir de màniga llarga.


Polaines.

Ulleres o pantalla casc de fibra inactínica de protecció adequada al tipus de soldadura a
realitzar







Instalꞏlacions elèctriques

Aquests treballs es refereixen a la colꞏlocació de tots els elements necessaris per al posteior
funcionament d'instalꞏlació una vegada que es connecti amb la xarxa de subministrament de les
diferents companyia.

Tots els treballs es realitzen sense tensió, consisteixen principalment en l'estesa de tubs i cables, la
colꞏlocació d'interruptors, endolls, caixes de registre, etc.

Caiguda al mateix nivell.

Atropellaments i colꞏlisions per maquinària i vehicles.

B

B

M

B

PB

B

A

B

A

SV

MB

M

B

M

GR

Riscos més freqüents



Caiguda en alçada.

RISC



Ferides produïdes per objectes punxants o tallants.



B

M



B

Sobre esforços.

M
Cops amb objectes i eines.

B


M




Normes de seguretat i mesures preventives

Durant el muntatge de la instalꞏlació es prendran les mesures necessàries per impedir que
ningú pugui connectar la instalꞏlació a la xarxa, és a dir, executant com a última fase de la
instalꞏlació, el cablejat des del quadre general al de la companyia i guardant en lloc segur
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Els muntatges i desmuntatges elèctrics seran efectuats per personal especialitzat.

els mecanismes necessaris per efectuar la connexió al quadre (fusibles i accionadors), que
s'instalꞏlaran poc abans de concloure la instalꞏlació.


Si es realitzen treballs en proximitats de buits o perímetres on la plataforma de treball del
medi auxiliar triat sobrepassi l'altura de les proteccions colꞏlectives, els mitjans auxiliars a
utilitzar, tindran portecció en tot el seu perímetre, de no ser això possible el treballador farà
servir arnès ancorat a punt fix

Roba de treball.

Proteccions individuals

Casc de seguretat si hi ha risc de caiguda de materials des de plantes superiors
Cinturó tipus arnès per a treballs puntuals en zones on no hi hagi protecció colꞏlectiva.




Comprovadors de tensió.




Treballs de connexió a línies elèctriques amb tensió















Incendi per incorrecta instalꞏlació de la xarxa elèctrica.

Electrocució o cremades greus per connexions directes (sense clavilles).

Electrocució o cremades greus per establir ponts que anulꞏlin les proteccions.

Electrocució o cremades greus per falta de protecció en fusibles, proteccions diferencials
posada a terra, mala protecció de cables realimentació, interruptors, etc.

Electrocució o cremades greus per manca d'aïllament protector, en línies i / o quadres
(disjuntors diferencials.)

Electrocució o cremades greus per utilització d'eines, (martells, alicates, tornavisos, etc ..),
sense l'aïllament.

Electrocució o cremades greus per maniobres en línies o aparells elèctrics.

Electrocució o cremades greus per mala protecció de quadres elèctrics.

Riscos més freqüents durant les proves de connexió i posada en servei de la instalꞏlació



Normes de seguretat i mesures preventives



Tots els treballs efectuats en la instalꞏlació es faran d'acord amb la seva normativa
específica.

Les operacions hauran de realitzar per empreses o instalꞏladors autoritzats.



Abans de procedir a la connexió s'avisarà al personal de què es van a iniciar les proves de
tensió.





Abans de fer les proves amb tensió s'ha de revisar la instalꞏlació, tenint cura que no quedin
accessibles a tercers, unions, entroncaments i quadres oberts, comprovant la correcta
disposició de fusibles, terminals, protecció diferencial, posada a terra, pany i mànega en
quadres i grups elèctrics.
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Totes les zones de treball tindran ilꞏluminació adequada, natural o artificialment.



Guants aïllants.

Casc de seguretat.

Roba de treball.

Proteccions individuals



Botes aïllants.




Banqueta aïllant.

Calçat de seguretat.

Eines amb doble aïllament.

Comprovadors de tensió.









Treballs d’urbanització

S’inclouen en aquest apartat els treballs d’urbanització.

Maquinària que es farà servir: Retroexcavadora, pala cargadora, camió i mitjans auxiliars.



Atrapaments.

Despreniment de càrregues.

Atropellaments i colꞏlisions per maquinària i vehicles.

B

B

M

PB

A

A

M

SV

M

M

M

GR

Riscos més freqüents



RISC



M

B

A

M

B

B

M

Caiguda de persones a diferent nivell.

M



M

M

Caiguda de persones al mateix nivell.

M

B

M



M

M

M

Caiguda d’objectes per manipulació

M

B

Caiguda d’objectes per desploms

Trepitjades sobre objectes

M





Cops amb objectes i eines.

MB

B

M

B

M

M

M

B

B

M

B

MB

B

M





Ferides tallants i rascades.
Fuetades de sirgues.

Sobreesforços







Riscos higiènics per contactes amb substàncies químiques o

Riscos a tercers, derivats de l’intromissió descontrolada
d’ells mateixos a la zona d’obres o zones publiques.
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Cremades

Contactes tèrmics

Accidents de trànsit

de caràcter biològic.







RISC

Normes bàsiques de seguretat

PB

SV

M

GR

B

A

M

M

B

Es prohibirà la permanència de personal dins de la zona de seguretat que delimitarà el radi
de gir de la màquina.

B



Caldrà proveir de senyals acústics als vehicles perquè puguin indicar l’inici de maniobres
marxa enrera, i caldrà mantenir el control adequat de revisió sobre frens i llums, i estarà
dirigida per operaris experts i autoritzats.

M



Es prohibeix situar-se sobre els elements que son objecte d’enderroc

Es delimitarà convenientment la zona de caiguda de runes

B



Retro excavadores i martells trencadors :


Martells picadors manuals :

Es prohibeix deixar el martell pneumàtic clavat sobre l’element objecte de demolició i
connectat al circuit de pressió.
Es procurarà allunyar el compressor de la zona de treball per evitar l’augment del nivell de
soroll










S'aplicaran les mesures presents en el pla de seguretat i salut pel que fa a l'execució de
rases i fonamentació mitjançant rases o sabates.

S'aplicaran les mesures previstes en el pla de seguretat i salut pel que fa a la fase de
colꞏlocació i elaboració de ferralla, encofrat i desencofrat de mur i formigonat.

S'aplicaran les mesures previstes en el pla de seguretat i salut per a la maquinària i mitjans
auxiliars necessaris per a l'execució de la unitat.

Treballs en espais confinats

Un recinte confinat és qualsevol espai amb obertures limitades d'entrada i sortida i ventilació
natural desfavorable, en el qual poden acumular contaminants tòxics o inflamables, o tenir una
atmosfera deficient en oxigen, i que no està concebut per una ocupació continuada per part del
treballador.

Els riscos en aquests espais són múltiples, ja que a més de l'acumulació de substàncies tòxiques o
inflamables i escassetat d'oxigen s'afegeixen els ocasionats per l'estretor, incomoditat doni
postures de treball, limitada ilꞏluminació, etc. Un altre aspecte a destacar és l'amplificació d'alguns
riscos com en el cas del soroll, molt superior al que un mateix equip generaria en un espai obert,
per la transmissió de les vibracions.

La definició donada anteriorment ens determina l'amplitud de llocs que poden considerar-se
recintes confinats.

Espais confinats tancats amb una petita obertura d'entrada i sortida



Dipòsits

S'inclouen:

Sales subterrànies de transformadors.

Tancs d'emmagatzematge, sedimentació, etc.

Gasòmetres.



Túnels.

Es prohibeix situar-se sobre els elements que son objecte de demolició.



Clavegueres.





Colꞏlectors.



ANNEX NÚMERO 6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Página 33 de 109









Es delimitarà convenientment la zona de caiguda de runes i es prohibeix treballar un al
costat de un altre.

L’operador de la maquina se trobarà habilitat pel seu ús.



En maquines de tall :

Seguirà en tot moment les normes del fabricant

Cellers de vaixells.

Cisternes de transport.

Arquetes subterrànies.

Galeries de serveis.





Obligatorietat de l’ús de tots els elements de protecció personal, pantalla antiimpactes,
mascareta antipols, protecció auditiva i guants pels operaris, i en especial armilla reflectant.

De manera general la zona de treball ha d'estar delimitada.







En treballs de tancament exterior



S'aplicaran les mesures previstes en el pla de seguretat i salut en la unitat d'estructura
metàlꞏlica i serralleria.

Per al tancament definitiu de la parcelꞏla es realitzarà un muret de formigó amb una tanca
metàlꞏlica.
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Riscos

Despreniment de càrregues.

Caigudes al mateix nivell.

Caigudes a diferent nivell.

Enfonsament.

Atrapaments.

Atropellaments i colꞏlisions per maquinària i
vehicles.

RISC

M

M

M

B

B

M

B

PB

A

A

M

M

M

A

A

M

A

SV

M

M

M

M

M

M

M

M

M

GR

Avaluació i comprovació dels equips de protecció i equips de treball que es detallen a
continuació:

Cal disposar del permís d'accés a un espai confinat (només serà vàlid pel període de temps
especificat i per al personal inscrit en el document). El "permís de treball en espai confinat" no és
un document tancat sinó que en funció del transcurs dels treballs podrà modificar-se per
incrementar la seva efectivitat. Totes les versions de l'autorització hauran de comptar amb
l'aprovació prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut en execució.

o Equip de respiració autònom

o Equip de respiració amb línia d'aire amb abastament des del vehicle

o EPI'S: màscares amb filtre, botes, casc, guants, ulleres anti-impacte, protectors
auditius amb martell pneumàtic en treballs de demolició paret colꞏlector

o Altres materials: telèfon mòbil, ilꞏluminació 24 V, equip de ventilació forçada (si fos
necessari)



















Els mesuraments s'han de fer prèviament a la realització dels treballs i de forma constant
quan es realitzin aquests i sigui susceptible de produir-se variacions de l'atmosfera interior.

L'accés a un recinte sempre serà amb el detector de gasos connectat, interrompent els
treballs en cas d'alarma.

S'haurà de continuar amb el detector de gasos durant tot el temps que duri la feina i es
mantindrà el mateix a una alçada sempre inferior al capdavant del treballador.

Abans d'entrar s'introduirà el detector amb una corda o similar fins al fons, ja que és allà on
es dipositen alguns gasos perillosos.

Sempre que els mitjans tècnics ho permetin, realitzar els treballs des de l'exterior de l'espai
confinat.

Els equips de treball han de disposar en tot moment d'un mitjà de comunicació operatiu amb
la persona situada a l'exterior.

Cada equip de treball disposarà d'un detector de gasos portàtil, el cap d'equip serà
l'encarregat de l'equip. Els mesuradors seran de mesurament continu.

L'equip de treball estarà format per un mínim de dos treballadors mínim a l'interior (mai un
de sol) i un a l'exterior.

Senyalització exterior de l'espai confinat per advertir la presència: cons, tanques, senyals
viàries (en cas d'estar a la via pública).

S'han d'utilitzar tots els equips de protecció individual indicats en el punt anterior en funció
de funció de la feina o en situació d'emergència.

o Equips d'escapament: trípode, arnés i antiàcides



Aquests mesuraments prèvies s'han d'efectuar des de l'exterior o des de zona segura. En el
cas que no es pugui assolir des de l'exterior la totalitat de l'espai s'haurà d'anar avançant de
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Asfíxia per desplaçament d'oxigen a causa de
B
generació de diòxid de carboni CO2 i metà CH4

Projecció de partícules.

B

o Detector de gasos

Intoxicació per presència de gasos.

M

M
B

M

M
A

A

M

M

Ambient pulvígen.

B

B

Éssers vius.

Ofegament.

A

B

Soroll.

M

M

M
B

M

B

M

Talls.

M

M

M

M

M

Exposició a agents químics

B

A

M

Cops amb objectes i eines.

cremades

B

M

M

A

sobreesforços

B

Contactes elèctrics.
Incendis i explosions.
Mesures preventives
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En els recintes en què el rescat no permeti o dificulti l'entrada de personal de suport amb
equip de respiració, caldrà entrar en aquests recintes amb l'arnès de seguretat subjecte a
una corda que serà fixada a la part superior de l'escala i vigilada per una persona que
romandrà a l'exterior i en comunicació, preparada per intervenir en cas d'emergència.

No s'entrarà en un recinte confinat sense que estigui garantida des de l'exterior
l'equipament i l'ajuda necessària per a rescat en cas d'accident (cordes, material de primers
auxilis i de protecció contra incendis, etc.). Mai actuar persones en solitari.

Formació i ensinistrament: és fonamental formar els treballadors perquè siguin capaços
d'identificar el que és un recinte confinat i la gravetat dels riscos existents.

Abans de moure una persona accidentada hauran d'analitzar les possibles lesions físiques
ocorregudes. Un cop el lesionat s'hagi posat fora de perill mitjançant l'equip de rescat,
eliminar les robes contaminades, si n'hi ha, i aplicar els primers auxilis mentre s'avisa a un
metge.

Aquesta persona té la responsabilitat d'actuar en casos d'emergència i avisar tan aviat
adverteixi alguna cosa anormal. El personal de l'interior estarà subjecte amb corda de
seguretat i arnés, des de l'exterior, on es disposarà de mitjans de subjecció i rescat
adequats, així com equips de protecció respiratòria enfront d'emergències i elements de
primera intervenció contra el foc si cal.

La persona que romandrà a l'exterior ha d'estar perfectament instruïda per mantenir
contacte continu visual o per un altre mitjà de comunicació eficaç amb el treballador que
ocupi l'espai interior.

Vigilància externa continuada: Es requereix un control total des de l'exterior de les
operacions, especialment el control de l'atmosfera interior quan això sigui convenient i
assegurar la possibilitat de rescat.

Per mesuraments a distàncies considerables cal tenir especial precaució en els possibles
errors de mesurament, especialment si és factible que es produeixin condensacions de
vapors a l'interior de la conducció de captació.

L'instrumental de lectura directa pot ser portàtil o bé fix en llocs que pel seu alt risc
requereixen un control continuat.

Per exposicions que poden generar efectes crònics i que es requereixi una major fiabilitat
en el mesurament ambiental, s'han d'utilitzar equips de mostreig per a la captació del
possible contaminant en suports de retenció i la seva anàlisi posterior en laboratori.

Els equips de mesurament normalment empleats són de lectura directa i permeten conèixer
in situ les característiques de l'ambient interior.

Especial precaució cal tenir en racons o àmbits morts en els quals no s'hagi pogut produir la
necessària renovació d'aire i pot haver-se acumulat substància contaminant.

mica en mica i amb les mesures preventives necessàries des de zones totalment
controlades.
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A l'interior de recintes d'espai reduït no circular per sobre de canonades, etc, és a dir, per
llocs no preparats per a això per evitar relliscades, cops, etc.

No baixar amb objectes a les mans. El descens d'objectes es farà en recipients adequats,
motxilles, etc.

Comprovar les escales d'accés i en cas de no oferir fiabilitat utilitzar equips anticaigudes.

En cas d'obertura de tapes de registre pesades a nivell de sòl es faran servir eines
adequades perquè l'obertura o tancament sigui en una posició corporal adequada (drets, els
dos peus ben recolzats a terra utilitzant el pes del cos, etc.) , tot això per prevenir malalties
lumbars.

Qualsevol recinte ha de ser considerat amb possibilitat d'existència d'atmosfera explosiva.

Evacuar immediatament el recinte quan s'observin els primers senyals d'alarma, tant pels
aparells de mesurament, com pels símptomes fisiològics de malestar, indisposició, sensació
de calor, etc., o com per qualsevol causa que indiqui la pròpia experiència.

Mantenir de forma permanent personal de vigilància a l'exterior, amb preparació i equip
suficient per prestar ajuda i aconseguir una fuita eficaç en cas d'emergència a l'interior.

Tenir disposat per a l'ús i, si escau utilitzar equips de respiració autònoms de protecció
individual que permetin respirar a l'usuari independentment de l'atmosfera interior.

No es fumarà ni s'encendrà flama oberta al recinte ni en els voltants del mateix.

S'ha de disposar d'un mitjà de comunicació amb l'exterior eficaç no susceptible de generar
una deflagració en cas d'atmosfera explosiva (senyalització visual, acústica, etc.).

Procés de treball
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Realçar un nou mesurament després d'haver ventilat

Posar en marxa els sistemes de ventilació que s'hagin adoptat

Introduir lloa aparells de detecció mitjançant una corda o qualsevol altre dispositiu realitzant
proves. en tots els nivells del colꞏlector des del punt més alt al més baix. Si marqués
concentració superior a la permesa abstenir-se de realitzar qualsevol operació i evitar que
s'aproximen persones

En cas de colꞏlectors obrir amb suficient antelació les tapes dels pous (amb les eines
adequades), en un nombre suficient per afavorir la ventilació natural. A l'obrir-les no
respiraran directament els vapors del pou. Un cop oberta es retiraran de la vora les eines.
Mai es deixarà un pou obert sense protecció (tancat segur, tapa Tramex ...) o es deixarà un
treballador que vigili l'obertura.

Comprovar el correcte funcionament, estat de calibratge i manteniment (bateries i alarma
dels aparells de detecció que s'han d'utilitzar abans de començar les tasques per comprovar
els nivells de gasos tòxics

Accés i sortida de l'espai confinat:



Abans de baixar es comprovarà visualment l'estat dels esglaons de les escales de gat o
patés. Si el seu estat fora deficient es colꞏlocaria una escala de mà que sobresurti un metre
per sobre de l'obertura de baixada. Si el desnivell és superior a 5 m. L'escala de mà hauria
de portar protecció posterior d'anells metàlꞏlics. En tot cas han de respectar les mesures de
seguretat en referenciats a escales de mà incloses en l'apartat de mitjans auxiliars.
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En cas d'haver de baixar eines, aquestes es baixaran amb una galleda o cistell ben
assegurat. En cap cas es tiraran o seran baixades pels propis operaris.

Ningú pot estar sota la boca del pou mentre s'estigui pujant o baixant material.

El material ha de baixar-se subjectant amb cordes o dins de recipients. Mai s'ha de llançar o
deixar caure pel pou.

El personal que ja aquest en el colꞏlector es mantindrà resguardat de l'escala.

Es pujarà i baixarà pel pou d'un en un; mai pot haver-hi dos o més persones alhora a
l'escala, excepte en el cas excepcional d'una sortida d'emergència

No es portarà cap eina a les mans per baixar i pujar del pou. Mentre es baixa es
comprovarà acuradament els esglaons de l'escala de gat abans de deixar tot el pes sobre
ells.





Està totalment prohibit passar més enllà de les barres que creuen transversalment el
colꞏlector indicadors d'algun tipus de perill (sifó, ràpids ...), etc,

Es prestarà especial atenció quan es circuli prop de les escales, de desnivells i en pujar i
baixar de les banquetes

S'utilitzarà calçat de seguretat antilliscant i contra aigua i productes químics.

Circulació per l'interior de l'espai confinat











Es procurarà que la velocitat de l'aire no sigui superior a 0,5 m / seg. al nivell en el qual
puguin trobar-se els operaris.

Quan sigui necessària la generació de substàncies perilloses durant la realització dels
treballs a l'interior, l'eliminació dels contaminants es realitzarà mitjançant extracció
localitzada o per difusió. La primera s'utilitzarà cada vegada que hi hagi fonts puntuals de
contaminació.

Així, per exemple, quan es tracti d'extreure gasos de major densitat que la de l'aire (propà i
diòxid de carboni) serà recomanable introduir el tub d'extracció fins al fons de la canonada
possibilitant que la boca d'entrada a aquest sigui l'entrada natural de l'aire. En canvi si es
tracta de substàncies de densitat similar o inferior a la de l'aire (metà, età, butà, i monòxid
de carboni) serà recomanable insuflar aire al fons del recinte facilitant la sortida d'aire per la
boca d'entrada.

El cabal d'aire a aportar i la forma d'efectuar tal aportació amb la consegüent renovació total
de l'atmosfera interior està en funció de del tipus de contaminant i del nivell de contaminació
existent, el que haurà de ser determinat en cada cas establint el procediment de ventilació
adequat.

La ventilació és una de les mesures preventives fonamentals per assegurar la innocuïtat de
l'atmosfera interior, tant prèvia a la realització dels treballs cas de trobar-se l'ambient
contaminat o irrespirable o durant els treballs per requerir una renovació continuada de
l'ambient interior.

Ventilació de l'espai confinat (en cas de ser necessari)
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Realitzar una ventilació forçada del recinte abans d'accedir durant 10 minuts com a mínim
Ventilació forçada amb equip portàtil compost de turbina i flexo.

En cap cas l'oxigen serà utilitzat per ventilar.

Tots els equips de ventilació han d'estar connectats equipotencialment a terra







CO màx. 30 ppm

SH2 màx. 10 PPN

CH4 màx. 40% L.I.E. = 20%

O2 màx. 23% mín. 19%

o Límits per a cada un dels gasos:

Control de l'atmosfera amb detector de gasos abans d'entrar al recinte confinat i
continuades a l'interior del colꞏlector:







Es faran servir equips de lectura directa per conèixer in situ les característiques de l'ambient
interior.

El percentatge d'oxigen no ha de ser inferior al 20,5%. Si no és factible mantenir aquest
nivell amb aportació d'aire fresc, haurà de realitzar el treball amb equips respiratoris
autònoms.

Aquests mesuraments prèvies s'han d'efectuar des de l'exterior o des de zona segura. En el
cas que no es pugui assolir des de l'exterior la totalitat de l'espai s'haurà d'anar avançant de
mica en mica i amb les mesures preventives necessàries des de zones totalment
controlades.

Els efectes de la disminució d'oxigen són els següents:
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En cas que el mesurament donés límits superiors als esmentats, s'ha de posar
immediatament en coneixement del recurs preventiu. En aquest supòsit s'utilitzaran els
equips de respiració autònoms o amb línia d'aire segons la durada dels treballs.

















Per a la majoria de substàncies tòxiques es desconeixen les concentracions límit que
generen danys aguts en persones.

Només per a algunes substàncies com el CO2, SH2, Cl2, NH3 es coneixen les
concentracions que produeixen efectes letals i danys funcionals a òrgans d'éssers humans.

Al costat del risc d'intoxicació es poden incloure les atmosferes irritants i corrosives com en
el cas del clor, àcid clorhídric, amoníac, etc.

La intoxicació en aquesta classe de treballs sol ser aguda ja que la concentració que la
produeix és alta. Si la concentració és baixa les conseqüències són difícils de detectar a
causa de la durada limitada d'aquest tipus de treballs. Si són repetitius poden donar lloc a
malalties professionals.

L'aparició d'una atmosfera tòxica pot tenir orígens diversos, ja sigui per existir el
contaminant o per generar aquest al realitzar el treball en l'espai confinat.

La concentració de productes tòxics per sobre dels límits d'exposició permissibles poden
produir intoxicacions o malalties. Les causes poden ser per fuites de productes químics,
operacions de neteja, descomposició de productes orgànics, etc.

Cal destacar que l'ús de mascaretes buconasals està limitat a treballs de molt curta durada
per contaminants olfactivament detectables i per concentracions molt baixes.

En aquests casos se solen emprar bombes manuals de captació amb tubs colorimètrics
específics, encara que existeixen altres sistemes de detecció amb altres principis de
funcionament.

S'utilitzaran detectors específics segons el gas o vapor tòxic que s'espera trobar (metà,
monòxid de carboni i diòxid de carboni).

Control de l'atmosfera tòxica:



Efectes de la intoxicació:

ANNEX NÚMERO 6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Página 37 de 109

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 132724 QRF9G-8KELG-54AY6 7F5AF3C646C056F7D2DBDCEB2F129A10D7EE9FD5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

Any document: 2020, Acció docum: Construcció, Actuació: d'una canonada existent al dipòsit
de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries, Núm. Exp:: 100
0_Projecte : Projecte Construcció d'una canonada existent al
dipòsit de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES







Cal destacar que l'ús de mascaretes buconasals està limitat a treballs de molt curta durada
per contaminants olfactivament detectables i per concentracions molt baixes.

Es solen emprar bombes manuals de captació amb tubs clorimètrics específics, encara que
existeixen altres sistemes de detecció amb altres principis de funcionament.

S'utilitzen detectors específics segons el gas o vapor tòxic que s'espera trobar en funció del
tipus d'instalꞏlació o treball.

Mesura d'atmosferes tòxiques



Aïllament de l'espai confinat enfront de riscos diversos. Mentre es realitzen treballs en
l'interior d'espais confinats assegureu que aquests van a estar totalment aïllats i bloquejats
davant de dos tipus de riscos: el subministrament energètic intempestiu amb la consegüent
posada en marxa d'elements mecànics o la possible posada en tensió elèctrica, i l'aportació
de substàncies contaminants per pèrdues o fuites en les conduccions o canonades
connectades al recinte de treball o bé per una possible obertura de vàlvules.

El mesurament de substàncies inflamables en aire s'efectuarà mitjançant explosímetres,
equips calibrats respecte a una substància inflamable.

Control d'atmosfera inflamable i / o explosiva:
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Si s'aporta un focus d'ignició, els vapors inflamables o pols combustibles a concentracions
superiors al 20% del límit inferior d'inflamabilitat, així com a l'augment d'oxigen en l'aire,
poden originar un incendi o explosió.

Mentre s'efectuen mesuraments o treballs previs des de l'exterior d'espais amb possibles
atmosferes inflamables cal vigilar escrupolosament l'existència de focus d'ignició en les
proximitats de la boca de la canonada.

És recomanable que aquests equips disposen de sensor regulat per senyalitzar visual i
acústicament quan s'arriba al 10% i el 20-25% del límit inferior d'inflamabilitat. Quan donats
els resultats de les lectures sigui previsible el superar un 5% el límit inferior d'inflamabilitat el
control dels mesuraments seran continuades.

Per al mesurament de substàncies diferents a la patró es disposarà de gràfiques
subministrades pel fabricant que permeten la conversió de la dada de lectura al valor de la
concentració de la substància objecte del mesurament.



El mesurament de substàncies inflamables en aire s'efectua mitjançant explosímetres,
equips calibrats respecte a una substància inflamable patró.

Mesura d'atmosferes inflamables o explosives



Per al mesurament de substàncies diferents a la patró es disposa de gràfiques
subministrades pel fabricant que permeten la conversió de la dada de lectura al valor de la
concentració de la substància objecte del mesurament.
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Mentre s'efectuen mesuraments o treballs previs des de l'exterior d'espais amb possibles
atmosferes inflamables cal vigilar escrupolosament l'existència de focus d'ignició en les
proximitats de la boca del recinte.

Quan es pugui superar el 5% del límit inferior d'inflamabilitat el control i les mesures seran
continuades.

Cal que aquests equips disposen de sensor regulat per senyalitzar visual i acústicament
quan s'arriba al 10% i el 20-25% del límit inferior d'inflamabilitat.









Abans de moure una persona accidentada hauran d'analitzar les possibles lesions físiques
ocorregudes. Un cop el lesionat s'hagi posat fora de perill mitjançant l'equip de rescat,
eliminar les robes contaminades, si n'hi ha, i aplicar els primers auxilis mentre s'avisa a un
metge.

Aquesta persona té la responsabilitat d'actuar en casos d'emergència i avisar tan aviat
adverteixi alguna cosa anormal. El personal de l'interior estarà subjecte amb corda de
seguretat i arnés, des de l'exterior, on es disposarà de mitjans de subjecció i rescat
adequats, així com equips de protecció respiratòria enfront d'emergències i elements de
primera intervenció contra el foc si cal.

La persona que romandrà a l'exterior ha d'estar perfectament instruïda per mantenir
contacte continu visual o per un altre mitjà de comunicació eficaç amb el treballador que
ocupi l'espai interior.

Es requerirà un control total des de l'exterior de les operacions i assegurar la possibilitat de
rescat.

Vigilància externa continuada:







En cas d'utilitzar equip elèctric aquest haurà de ser antideflagrant

No s'utilitzarà maquinària de combustió en els treballs a l'interior de l'espai confinat. Donat
que a l’interior de la galería poden existir o generar-se vapors inflamables, tots els equips
utilitzats al seu interior seran atixispes, és a dir, tindran la protecció exigida segons
l’instrucció MIE-BT 026 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. A més, donada l’alta
humitat d’aquests recintes, s’utilitzaran transformadors de seguretat, segons les
Instruccions de MIE-BT 021 i 27 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Actuació en cas d'emergència
Possibles causes d'emergència









Equips utilitzats fora de servei.

Inici de pluges no previstes durant la jornada de treball.

Explosió i / o incendi a l'interior de l'espai confinat.

Detecció d'una atmosfera altament agressiva (inflamable i / o tòxica) a l'interior de l'espai
confinat.

Pèrdua de comunicació amb l'operari que es troba a l'interior de l'espai confinat.

Les causes que poden generar una situació d'emergència durant els treballs són les següents:



Sistema d'alarma:

Es disposarà d'un sistema òptic / acústic manual que permeti anunciar als treballadors que estiguin
dins de l'espai confinat la presència d'un possible perill per a procedir a l'evacuació.
Pla d'evacuació:

Quan es del senyal d'alarma és obligatori desallotjar immediatament l'espai confinat, s'han de
deixar les tasques com són i només s'han de parar les màquines que puguin haver a l'interior en
previsió d'evitar possibles accidents al personal que aquesta procedint a l'evacuació .
Actuació:

L'operari que controli els treballs des de l'exterior procedirà a estirar la corda per a
l'extracció del treballador interior.

La persona designada per a la vigilància haurà d'estar en tot moment en contacte oral o
visual amb les persones que estiguin dins de l'espai confinat. En cas d'accident, disposarà
d'un telèfon mòbil per avisar als serveis d'emergència. Mai intentarà el rescat d'una altra
persona sense els mitjans adequats (equip de respiració autònom, equip de rescat, etc.).



El treballador interior encara trobant-se en bon estat sortirà de l'espai confinat per restablir
la comunicació amb l'exterior.

Perduda de comunicació amb els operaris que es trobin a l'interior de l'espai confinat:



EN CAP CAS EL OPERARI EXTERN s'introduirà A L'INTERIOR DE L'ESPAI CONFINAT.

Disposarà d'una llitera de rescat en els voltants de la boca d'entrada.

Es disposarà d'un sistema d'ilꞏluminació adequat al llarg de la zona de treball.



En cas que es manifesti una pèrdua de coneixement o intoxicació del treballador interior
s'activarà el pla d'emergència general de l'obra per accidents en obra.





S'establiran lluminàries d'emergència alternades a la zona ilꞏluminada.







Tota la instalꞏlació elèctrica que es disposi a l'interior de l'espai confinat serà antideflagrant.

Detecció d'una atmosfera altament agressiva (inflamable i / o tòxica) a l'interior de l'espai
confinat.

Instalꞏlació d'un trípode d'extracció a la boca d'accés més propera on s'estiguin realitzant els
treballs.





Condicions d'ilꞏluminació



Com ilꞏluminació complementària els treballadors han de portar casc protector amb
ilꞏluminació autònoma incorporada.

Es procedirà a la immediata detenció i paralització dels treballs de l'espai confinat.
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Condicions maquinària i eines
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Es procedirà a la immediata detenció i paralització dels treballs a l'espai confinat.

Inici de pluges no previstes durant la jornada de treball.

Es truqués al telèfon d'emergències 112.

Si és possible es facilités des de l'exterior mitjans d'extinció contra el foc.

Es procedirà a l'extracció dels operaris presents en l'espai confinat des de l'exterior.

Es procedirà a la immediata detenció i paralització dels treballs a l'espai confinat.

Explosió i / o incendi a l'interior de l'espai confinat.

Es comuniqués a l'exterior i es procedirà a l'extracció dels operaris presents en l'espai
confinat.





Enfonsaments.

Bolcada.

Maquinària en general

1.3.3. Equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar.

B

B

PB

M

M

SV

B

B

GR

B

B

B

M

B

B

B

M

Xocs.

M

MB



Riscos més freqüents



M

A

M

B

B

B

M

B

B

A

M

Formació d’atmosferes agressives o molestes.

B

M



B

M

Soroll.

B



RISC



Es comuniqués als operaris presents a l'interior mitjançant alarma i sistemes de
comunicació que abandonin l'espai confinat, si cal amb ajuda des de l'exterior.

Atrapaments.

M

Explosió i incendis.

Talls.





Cops i projeccions.

Equips de Protecció Individual

Roba d'alta visibilitat o armilla reflectant.



B

M

Caigudes a qualsevol nivell.

Roba anti bacteriana.



M

Atropellaments.



Guants de protecció química.

M





Ulleres anti projeccions.

M

M





B









Com a precaució addicional per a evitar la posada en servei de la màquina avariada o de
funcionament irregular, es bloquejaran els arrencadors, o en el seu cas, s’extrauran els
fusibles elèctrics.

Es prohibeix la manipulació i operacions d’ajust i arranjament de màquines al personal no
especialitzat específicament a la màquina objecte de la reparació.

Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per a
la seva reparació.

Els engranatges de qualsevol tipus, d’accionament mecànic, elèctric o manual, estaran
coberts per carcasses protectores anti-atrapaments.

Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d’una màquina accionada
mitjançant energia elèctrica, estant connectada a la xarxa.

B

B

Les proteccions seran les següents:



Contactes amb energia elèctrica.

Botes de seguretat.



Només el personal autoritzat amb documentació escrita especifica, serà l’encarregat de la
utilització d’una determinada màquina.
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Normes o mesures preventives





Botes de seguretat impermeables.

Casc de protecció.



Mascareta autofiltrant, adequada al tipus de contaminant (FFP3).

Els inherents al propi lloc d’ús.



Els inherents al propi treball a executar.



Arnés anti caigudes, amb element retràctil.

Equips de respiració autònom, en cas de ser necessari.








Proteccions Colꞏlectives

• Tanca i Abalisament de la zona de treball durant els treballs.

Les proteccions colꞏlectives seran les següents:


o Detector de gasos.
o Tripode amb rescatador.
o Ilꞏluminació.
o Ventiladors y/o extractors.
o Movil y walky talkies.
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Es prohibeix en aquesta obra l’hissat o transport de persones a l’interior de gabions, batees
i cubilots, etc.






Ajustar el seient per a què pugui arribar als controls amb facilitat.

L’elevació o descens d’una màquina o objecte, s’efectuarà lentament, hissant-los en
direcció vertical. Es prohibeixen les estrebades inclinades.


No aixecar en calent la tapa del radiador. Esperar a que baixi la temperatura i operar
posteriorment.

Tota la maquinària de l’obra, al circular per vies obertes al públic portaran llum ambre
giratòria.


Canviar l’oli del motor i del sistema hidràulic en fred per evitar cremades.





Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si s’han de manipular no fumar ni ferho prop de foc.

Mantenir neta la cabina d’olis, greixos, draps, etc.



Si s’ha de tocar l’electrolit (líquid de la bateria), fer-ho protegit per guants de seguretat
adequats.

No podran circular a més de 20 km/h a l’obra i de 5 km/h a prop dels vianants.



Si s’ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i extreure primer la clau
de contacte.





Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidar-les i netejar-les d’oli. S’ha de
recordar que l’oli del sistema hidràulic pot ser inflamable.

Mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. Pot bolcar
i patir lesions.

Els conductors hauran de controlar l’excés de menjar, així com evitar l’ingesta de begudes
alcohòliques abans o durant el treball.



No alliberar els frens de la màquina en posició de parada si abans no s’han instalꞏlat els
topalls d’immobilització.







Si s’ha d’encendre la màquina mitjançant la bateria d’una altre, prendre precaucions per
evitar espurnes dels cables.



Si no es té suficient visibilitat, no donar marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalista. Després
de la màquina hi poden haver operaris i objectes que el conductor desconeix al iniciar la
maniobra.





Abans d’iniciar cada torn de treball, comprovar que funcionen tots els comandaments
correctament.

Pujar i baixar pels llocs prevists per a això, de forma frontal i agafant-se amb ambdues
mans.

En general, les màquines pesades d'obra (fins i tot camions) hauran disposar de la
documentació acreditant que han passat totes les revisions de la I.T.V. La maquinària
lleugera, al no estar acollida a la I.T.V., anirà acompanyada de la documentació referent a
la revisió periòdica i fitxa de manteniment, que estarà disponible a l'obra. El personal
encarregat de dur la màquina (o conduir el camió) serà especialista i estarà convenientment
autoritzat per l'empresa (i per la D.G.T. si de camió o altre vehicle similar es tractés).



Les operacions de control del bon funcionament dels comandaments es faran amb marxes
molt lentes.


No saltar mai directament al sòl des de la màquina si no és per un imminent risc per a la
seva integritat física.





Els camins de circulació interna de l’obra es cuidaran per evitar que minimitzin la seguretat
de la circulació.



Per als vehicles i màquines pertanyents a subcontractistes, es presentaran els documents i
certificats que acreditin la seva revisió per un taller qualificat, abans de començar a treballar
a l'obra, amb una fitxa de manteniment de cada màquina (on quedaran establertes les
revisions periòdiques). Tindran vigent la Pòlissa d'Assegurances amb responsabilitat civil
ilꞏlimitada, el carnet de l'empresa i les assegurances socials coberts abans de començar-se
els treballs a l'obra.
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Netejar-se les sabates del fang o grava que poguessin tenir les soles abans de pujar a la
cabina. Si es rellisquen els pedals durant una maniobra o durant la marxa, pot provocar
accidents.

Normes per als conductors de màquines automotrius.



Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que a la cabina
es rebin gasos nocius.



Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista dels maquinistes, a fi d’evitar
els accidents per falta de visibilitat de la trajectòria de la càrrega.

Els ganxos dels aparells d’hissar quedaran lliures de càrregues durant les fases de
descens.



Si s’entra en contacte amb una línia elèctrica, demanar auxili amb la botzina i esperar a
rebre instruccions. No intentar abandonar la cabina encara que el contacte amb l'energia
elèctrica hagi cessat, podria sofrir lesions. Sobretot, no permetre que ningú toqui la
màquina, pot estar carregada d'electricitat. En cas necessari, saltar de la màquina evitant
tocar al mateix temps la màquina i el sòl, saltar el més allunyat possible de la màquina.



No permetre que ningú pugi sobre el vehicle.

Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega per al maquinista, es supliran mitjançant
operaris que utilitzant senyals preacordades que supleixin la visió de l’esmentat treballador.

No fer per sí mateix maniobres en espais estrets. Demanar l'ajuda d'un senyalista.
Es prohibeix romandre sota la trajectòria de càrregues suspeses.







Els aparells d’hissar a utilitzar en aquesta obra estaran equipats amb limitador de recorregut
del carro i dels ganxos.
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Es revisaran periòdicament, tots els punts d'escapament del motor per a tenir la seguretat
que el maquinista no respira gasos tòxics a l'interior de la cabina.

Les proteccions de la cabina anti-bolcada no presentaran deformacions d'haver resistit
alguna bolcada o impacte, per autoritzar el començament dels treballs.



Abans de posar en servei la màquina, comprovar tots els dispositius de frenat.

Respectar sempre les taules, rètols i senyals adherits a la màquina i fer que les respectin la
resta del personal.

No permetre que hi hagi operaris prop de la zona de treball del vehicle. Poden patir
accidents per atropellament.













Protectors auditius.

Protectors auditius.

Armilla reflectant d’alta visibilitat.

Guants per a manipulació d’objectes i eines.

Casc.

Calçat de seguretat

Roba de treball




La màquina estarà dotada d'un extintor d'incendis de pols química sec.



No permetre que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els comandaments.



No realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La màquina pot bolcar
i en el millor dels casos, les pressions i esforços realitzats poden danyar els sistemes
hidràulics.





Utilitzar sempre els equips de protecció individual que siguin lliurats al arribar a l'obra.

Mantenir a la vista la zona de treball. Si s’ha de mirar cap a l’altre costat, parar les
maniobres.



Respectar les vies de pas i de circulació senyalitzades en l'obra per a pas de maquinària.





No abandonar la màquina amb el motor en marxa.



No realitzar pel seu compte operacions de manteniment complicades, i en cas de petites
reparacions, utilitzar guants per a evitar cremades, impermeables i ulleres de protecció si
s’han de manipular líquids (bateria, canvis d'oli, líquids refrigerant, …)





En cas d'escalfament del motor, recordar que no s’ha d’obrir directament la tapa del
radiador. El vapor pot causar greus lesions.

Proteccions individuals



Evitar tocar el líquid anti-corrosió; si s’ha de fer, protegir-se amb guants i ulleres antiprojeccions.







Si s’utilitza per a la neteja aire a pressió, protegir-se amb una mascareta anti-pols de filtre
recambiable, roba de treball, mandil, botes i guants de goma.

Si s’ha de manipular per alguna causa el sistema elèctric, desconnectar el motor i extreure
la clau de contacte totalment.

No tocar l’electrolit de la bateria amb els dits. Si s’ha de fer per algun motiu, fer-ho protegit
amb guants.

No fumar quan es manipuli la bateria, pot incendiar-se; ni quan es fa combustible. Els gasos
despresos són inflamables.



Atropellaments.

Bolcada.

B

B

M

PB

B

M

A

M

SV

MB

MB

B

M

M

GR

Riscos més freqüents



Atrapaments.

B



B

Els derivats d’operacions de manteniment.

B
Projeccions.

B

MB



B



B

M

Enfonsament de terres a cotes inferiors.

B



M

M

Vibracions.

B



A

MB

Soroll.

M



M

MB

Pols ambiental.

B



B

MB

Caiguda de talussos sobre la màquina.

B

MB



B

B

Caiguda d’arbres sobre la màquina.

B



B
Trepitjades en mala posició.

Caigudes al pujar o baixar de la màquina.
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B



Normes o mesures preventives



RISC

Maquinària per al moviment de terres en general





Si s’ha d’arrencar la màquina mitjançant la bateria d'una altra, prendre precaucions per a
evitar guspires dels cables. Recordar, que els líquids de les bateries desprenen gasos
inflamables. La bateria pot arribar a fer explotar per espurnes.





No s'admetran màquines que no vinguin proveïdes de cabina anti-bolcada i anti-impactes
de seguretat homologades.

Recordar que l'oli del carter està calent quan el motor ho està. Canviar-lo únicament una
vegada fred.
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Es prohibeix treballar o romandre dins el radi d’acció de la maquinària.

Les màquines seran utilitzades per personal autoritzat i qualificat.

Les màquines per al moviment de terres a utilitzar estaran inspeccionades diàriament,
controlant el bon funcionament el motor, sistema hidràulic, frens, direcció, llums, botzina de
retrocés, transmissions i cadenes.

Les màquines per als moviments de terres a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de
fars de marxar endavant i de retrocés, servofrens, fre de mà, botzina automàtica de
retrocés, retrovisors a ambdós costats, pòrtic de seguretat antibolcada i anti-impactes i un
extintor de CO2.





Normes o mesures preventives

Projecció d'objectes i/o partícules en el cos o ulls.

Contactes amb l'energia elèctrica (línia enterrada)

Trencament de mànega sota pressió.

Sobreesforços.

Riscos més freqüents

Martell pneumàtic

Guants per a manipulació d’objectes i eines.



S’instalꞏlaran rètols avisadors del perill que suposa dormir a l’ombra que projecten les
màquines.





Casc.



Si es produeix contacte amb línies elèctriques, el maquinista romandrà immòbil al seu lloc i
solꞏlicitarà auxili per mitjà de les botzines. Abans de realitzar cap acció s’inspeccionarà el
tren de pneumàtics amb l’objectiu de detectar la possibilitat de pont elèctric amb el terreny;
de ser possible el salt sense risc de contacte elèctric, el maquinista saltarà fora de la
màquina sense tocar a la mateixa vegada, màquina i terreny.



S'acordonarà la zona sota els talls de martells, en prevenció de danys als treballadors que
poguessin entrar a la zona de risc de caiguda d'objectes.





Les màquines en contacte accidental amb línies elèctriques seran acordonades a una
distància de 5 metres, avisant a la companyia propietària de la línia per a què efectuï els
talls de subministrament i postes a terra necessàries per poder canviar, sense riscos, la
posició de la màquina.



Cada tall amb martell estarà treballat per dues quadrilles que s'alternaran cada hora, en
prevenció de lesions per permanència continuada rebent vibracions.





Abans d’abandonar la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte amb el
terra, la fulla, cullera, etc., el fre de mà posat i parat el motor traient la clau de contacte, per
evitar riscos per fallida del sistema hidràulic.



Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell pneumàtic,
seran sotmesos a un examen mèdic mensual per a detectar possibles alteracions.



Soroll puntual.

Vibracions en membres i en òrgans interns del cos.

A

A

A

A

PB

B

B

B

B

SV

M

M

M

M

GR

RISC



Pols ambiental.

B

M

Soroll ambiental.

B



A

M

Evitar deixar clavat el martell en el sòl, roca o paret durant un període llarg de temps.

M

Desconnectar el martell del circuit de pressió en cas d'absentar-se de l'obra.

B



M



Comprovar, abans de l'inici dels treballs, la inexistència de línies elèctriques enterrades o
cables. Si cal, consultar-ho a la Direcció facultativa de l'obra.

A



Canviar el punter quan es trobi en mal estat.

No recolzar en forma de pes mort el cos sobre el martell.

B



B



S’instalꞏlaran topalls de seguretat com a final de recorregut davant la coronació dels talls,
als que ha d’aproximar-se la maquinària utilitzada en el moviment de terres, per evitar riscos
per caiguda de la màquina.



A



Protectors auditius.



Les passarelꞏles i graons d’accés per conducció o manteniment romandran netes de grava,
fangs i olis.



Armilla reflectant d’alta visibilitat.



Es prohibeix en aquesta obra, el transport de persones sobre les màquines per al moviment
de terres, per tal d’evitar riscos de caigudes o d’atropellaments.





Es prohibeixen les tasques de manteniment o recepció de maquinària amb el motor encès.







Es prohibeix en aquesta obra la realització de replanteig o amidaments en les zones on
estan treballant les màquines.



En l'accés a un tall de martells, s'instalꞏlaran sobre peus drets senyals d’"Obligatori l'ús de
protecció auditiva", "Obligatori l'ús d'ulleres anti-projeccions" i "Obligatori l'ús de mascaretes
de respiració".

La pressió dels pneumàtics dels tractors serà revisada i recollida en el seu cas diàriament.

Roba de treball

Proteccions individuals
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Calçat de seguretat

Proteccions individuals
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Ulleres de protecció

Protectors auditius

Armilla reflectant d’alta visibilitat.

Guants per a manipulació d’objectes i eines.

Casc.

Calçat de seguretat

Roba de treball

Retroexcavadora mixta



Vibracions

Cops a persones en moviment de gir

Bolcada per enfonsament del terreny.
M

M

B

PB

M

M

M

SV

M

M

M

B

GR

Riscos més freqüents



M

RISC



A

M

M

M

B

A

M

M

M

M

Atropellament

B

M

Contactes amb línia elèctriques

M

M



M

M



M

M

Cops
Soroll

M

Desplomada del front d'excavació


Pols





Els derivats de la realització dels treballs davant situacions
adverses





















No abandonar la màquina amb el motor encès, quan es deixi la màquina, s’ha de:

Tota la maquinària mòbil d'obra estarà equipada amb senyal acústic de marxa endarrere i
llum taronja giratòria en lloc visible.

Queda prohibit l'ús d'aquesta maquinària dintre del recinte de l'obra per a tasques que no
siguin necessàries per a l’obra. La màquina ha estat estudiada per a realitzar unes tasques i
el fabricant la garanteix per a això. No està permesa en operacions diferents, com
arrossegar o elevar càrregues,

Realitzar el manteniment de la màquina utilitzant els EPI’s adequats; controlar nivells d'oli,
pressió dels pneumàtics, estat dels frens, i realitzar inspeccions oculars periòdicament. En
cas de dubte, avisar un operari especialitzat.

Mantingui tota la màquina neta de greix o altres materials lliscants, especialment els
esglaons d'accés a la cabina.

No frenar de cop i volta ni realitzar moviments bruscos amb la cullera, i quan estigui
carregada, maniobrar amb suavitat per a evitar caigudes d'objectes. Al carregar camions,
no passar la cullera mai per sobre de la cabina.

No utilitzar la màquina en arracades superiors al 20 %. Les arracades pronunciades es
baixaran amb marxes curtes.

Respectar al 100% els camins i vies de circulació interna de l'obra, si cal circular al costat
de vianants reduir la velocitat a 5km/h i extremar les precaucions. Recordar que la velocitat
màxima a l'obra és de 30 Km/h.

Està prohibit realitzar maniobres perilloses (prop d'excavacions, desmunts o terraplens,
edificacions, amb poca visibilitat, ...) sense seguir les instruccions de l'encarregat o
senyalista.

1°. Procurar que el terreny on es deixi sigui ferm i pla.



2°. Baixar la cullera (Recolzant en el sòl) i posar el fre de mà.

3º Treure la clau del contacte i posar una marxa.

4°. En arracada, deixar la màquina amb marxa oposada a l'arracada i amb la
direcció cap al costat de major seguretat.

S’ha d’inspeccionar el terreny per si poguessin existir contactes amb línies elèctriques en
servei (aèries o en el sòl). En cas de ser així avisar immediatament a l'encarregat.

M



A la cabina hi haurà un extintor (timbrat i amb les revisions obligatòries al corrent), aigua
neta, casc, armilla d'alta visibilitat.

A



Respectar al 100% el codi de circulació. Està absolutament prohibit treballar i conduir sota
els efectes de l'alcohol, estupefaents o medicaments que produeixin somnolència.

B

El conductor haurà de ser oficial, i estar en possessió de permís de conduir. A més haurà
d’haver passat Revisió Mèdica amb APTE per a manipular maquinària automotora.



Només podrà utilitzar aquesta màquina aquell operari amb una Autorització d'ús
expressament emesa per escrit pel cap d'Obra.

Caiguda de persones des de la màquina



Ús obligatori dels equips de protecció individual (casc de seguretat amb adhesius d'alta
visibilitat, roba de treball d'alta visibilitat, botes de seguretat, faixa anti-vibracions).



Es prohibeix la realització de treballs o la permanència de persones en la zona.





Tota maquinària ha de tenir assegurança, marcatge CE (o certificat conforme adaptació,
realitzat per un tècnic autoritzat) i certificat de revisions mecàniques al dia.



Normes o mesures de seguretat



Queda totalment prohibit transportar persones fóra de la cabina de la màquina, tant en la
cullera com en llocs no adequats al transport de persones.
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B

B

MB

B

B

B

B

MB

GR

B

B
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B

SV

Normes o mesures preventives

PB

El personal encarregat de la conducció serà especialista en l’ús d'aquest vehicle.

Es colꞏlocaran senyals de localització.

RISC

Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per a evitar flonjalls i fangars
excessius que minvin la seguretat de la circulació.



Es lliurarà al personal encarregat de l’ús del dúmper la següent normativa preventiva. El
“rebut” es facilitarà a la Direcció facultativa d'Obra.

B



Normes de seguretat per a l’ús del dúmper

Roba de treball

M



Consideri que aquest vehicle no és un automòbil si no una màquina, tracti'l com a tal i
evitarà accidents.



Casc.

Calçat de seguretat

Cops amb la maneta de posada en marxa



Abans de començar a treballar asseguri’s que la pressió dels pneumàtics és la recomanada
pel fabricant. Consideri que aquesta circumstància és fonamental.









Abans de començar a treballar, comprovi el bon estat dels frens, evitarà accidents.



Guants per a manipulació d’objectes i eines.

M
M



Quan posi el motor en marxa subjecti amb força la manovella i eviti deixar-la anar. Els cops
per aquesta solen ser molt dolorosos i produeixen lesions serioses.


Armilla reflectant d’alta visibilitat.

GR

Vibracions.



No posi el vehicle en marxa sense abans assegurar-se que té el fre de mà en posició de
frenat, evitarà accidents per moviments incontrolats.



Dúmper

SV

B



Les cabines anti-bolcada seran exclusivament les indicades pel fabricant per a cada model
de màquina.



No carregui el cubilot del dúmper per sobre de la càrrega màxima en ell gravat. Evitarà
accidents.
PB

B

B

Riscos més freqüents

M

B

Sorolls.

Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor per a evitar gasos en la
cabina.



No transporti persones en el seu dúmper, és summament arriscat per a ells i per a vostè, i
està totalment prohibit en aquesta obra.

Bolcada de la màquina durant l’abocament.

M

M

RISC


Bolcada de la màquina en trànsit.

M

Els derivats de respirar monòxid de carboni.


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



Assegurar-se sempre de tenir una perfecta visibilitat frontal. Evitarà accidents. Els dúmpers
s’han de conduir mirant endavant, eviti que la càrrega li faci conduir amb el cos inclinat
mirant pels laterals de la màquina. No és segur i es poden produir accidents.



M





Es prohibeix estacionar la “retro” a menys de tres metres de la vora de barrancs, clots, etc.,
per a evitar el risc de bolcada per fatiga del terreny.



Eviti descarregar a la vora de talls de terreny si abans aquests no estan senyalitzats.

Atropellament de persones.







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



Respecti els senyals de circulació interna.
B

MB

Caigudes del vehicle durant maniobres en càrrega en marxa
de retrocés.




B

Xoc per falta de visibilitat.

M
Caigudes de persones transportades.

B



B


M

MB





S'instalꞏlarà un senyal de perill sobre un peu dret, com a límit de la zona de seguretat de
l'abast del braç de la retro. Aquest senyal s'anirà desplaçant conforme avanci l'excavació.
Es prohibeix abocar els productes de l'excavació amb la retro a menys de 2 metres, de la
vora de tall superior d'una rasa o trinxera, per a evitar els riscos per sobrecàrrega del
terreny.



Si ha de remuntar pendents amb el dúmper carregat, és més segur per a vostè fer-ho
marxa enrere, en cas contrari pot bolcar.

Proteccions individuals


B
Els derivats de la vibració constant durant la conducció.

B
Pols ambiental.

B


A
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SV

B

GR



PB

M

B

Es prohibeix expressament en aquesta obra, conduir els dúmpers a velocitats superiors a
20 Km. per hora.

Roba de treball

B

M

MB

Els conductors de dúmpers d'aquesta obra estaran en possessió del carnet de classe B, per
a poder ser autoritzats a la seva conducció.


Calçat de seguretat

B

B

B




Casc.

B

M




Guants per a manipulació d’objectes i eines.

B

El dúmper haurà de disposar de pòrtic antivuelco i cinturó de seguretat. És obligatori l'ús de
cinturó de seguretat durant la circulació perquè sigui efectiu el pòrtic antivuelco


Armilla reflectant d’alta visibilitat.

Proteccions individuals



Carretó elevador
Riscos més freqüents

Volcada de la màquina en circulació

RISC

Atropellament de persones

Caigudes de persones transportades

Colꞏlisions per falta de visibilitat




Normes o mesures preventives
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o Quan s'elevi una càrrega, mantenir el màstil vertical o inclinat cap enrere. Assegurarse que la càrrega està establement situada sobre la forquilla.
o No fer girs en un pendent.

o Al baixar de la màquina, deixar-la frenada i amb la forquilla recolzada al terra.





Guants per a manipulació d’objectes i eines.

Casc.

Calçat de seguretat

Roba de treball

Proteccions individuals



Armilla reflectant d’alta visibilitat.




Equips de bombament

Contactes elèctrics directes.

B

M

PB

M

M

SV

B

B

M

GR

Riscos més freqüents



Lesions, cops o talls per objectes o eines.

B

RISC



M

M

B

MB

Sobre esforços.

A



B

M

B

B

M

B

B

M

Incendis i explosions.

M

B

M



Despreniments de terres.

B

MB

B

Atrapaments.

Cremades.

Projecció de partícules.



Soroll.









Comprovar l’estat dels cables i endolls.

El personal encarregat de la conducció serà especialista en el seu maneig i tindrà el permís
de conduir classe B i l'autorització d'ús per part de l'empresa.

Les bombes han de portar doble aïllament elèctric, així com carcasses protectores.





Es donarà al personal encarregat del seu maneig els següents consells :





o Abans d'iniciar la tasca és obligatori revisar els frens, la pressió dels pneumàtics, el
sistema de senyalització lluminosa i la direcció.

Normes o mesures preventives

o No sobrepassar els límits de càrrega màxima.

Els botons dels comandaments elèctrics, seran d’accionament estanc.

Les operacions de manteniment es realitzaran per personal especialitzat.

Mai es faran operacions de manteniment amb el motor engegat.



o No transportar persones, és molt perillós, i està totalment prohibit. Sempre a de tenir
una visibilitat perfecta.
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Per evitar els sobre esforços, quan la bomba superi els 20 kg la colꞏlocaran entre dos
operaris, o mitjançant un camió grua.

En bombes submergibles




o Respectar els senyals de circulació interna de l'obra.
o Quedarà prohibit circular a velocitats superiors a 20 Km/h.
o Els desplaçaments es faran amb la càrrega sempre en la part inferior.
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o Connecti la bomba a un quadre elèctric amb les proteccions normalitzades






Prohibit fer elevació de càrregues de forma assossegada.

Elevació correcta de les càrregues mitjançant eslingues simètriques.

El cubilot de formigonat tancarà hermèticament per evitar caigudes de material.

Per evitar contactes elèctrics:

o Desconnecti el corrent abans de fer qualsevol revisió o reparació

Mantenir les distàncies de seguretat amb línies aèries i amb d’altres serveis afectats.

Manteniment periòdic de tots els elements.

Prohibició de transportar carregures sobre treballadors.

Disposició de cartells amb les càrregues permeses.









Guants per a manipulació d’objectes i eines.

Casc.

Calçat de seguretat

Roba de treball

Armilla reflectant d’alta visibilitat.

Atrapaments per òrgans mòbils.

RISC

B

B

PB

A

A

M

SV

M

M

B

GR

Riscos més freqüents

Grup electrogen





Proteccions individuals





La bomba no s’ha d’utilitzar en ambients amb risc d’incendi o explosions, ni per bombejar
líquids inflamables.

o No tregui mai la bomba tibant del cable


La bomba serà utilitzada per personal qualificat.





No deixar la bomba soterrada entre sorra o argiles. I no deixar la bomba funcionant fora de
l’aigua.

o Si observa qualsevol defecte (a cables o endolls), no connecti la bomba


En bombes centrífugues de superfície

El lloc d’emplaçament es situarà el més a prop possible del nivell del líquid, per evitar
canonades d’aspiració massa llargues.





La connexió elèctrica es farà mitjançant un quadre normalitzat, amb diferencial i pressa de
terra.

Desconnecti el corrent elèctric quan la bomba presenti símptomes de fregaments o
escalfament.



La canonada d’aspiració ha d’estar sempre dins el líquid a transportar, per evitar la formació
de bosses d’aire. L’alçada d’aquesta canonada no ha de sobrepassar els 4 metres per al
correcte funcionament de la bomba.





La canonada d’impulsió ha d’estar subjecta, per evitar el seu desplaçament.

B





Contactes elèctrics indirectes.

Contactes elèctrics directes.

B



B



M

Grues autopropulsades o camió grua

M



B

Riscos més freqüents

B

Incendis.

Els derivats d’emanacions de gasos tòxics per l’escapament
del motor.

Trencada del cable o ganxo de seguretat.

B

B

B

PB

A

A

A

A

SV

M

M

M

M

GR





El neutre del grup estarà posat a terra al seu origen, al igual que la massa del grup, que
també estarà connectada a terra. Les preses de terra han de ser elèctricament diferents.

La seva ubicació estarà perfectament ventilada per evitar la formació d’atmosferes tòxiques
o explosives.

S’instalꞏlarà de forma que resulti inaccessible per a persones no especialitzades ni
autoritzades per la seva utilització.
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Que necessitin presa a terra

Normes o mesures preventives





Despreniments de càrregues.

B

RISC



Bolcada per esllavissades del terreny.

M

Cops i aixafaments per la càrrega.

A

El ganxo estarà dotat de pestell de seguretat en perfecte estat d’ús.

Complir amb les limitacions per les càrregues màximes..

B



Contactes amb línies d’alta tensió.






Normes o mesures preventives
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El grup alimentarà a un quadre general que, a més dels aparells d’ús i protecció de tota la
instalꞏlació, disposarà de :
o Sistema per presa a terra general de las masses dels receptors elèctrics que s’usen,
totalment independent elèctricament de les preses a terra del grup.

A la posta a terra del quadre general es connectaran les masses de la maquinària elèctrica
de la instalꞏlació.

o Sistema de protecció diferencial acord amb la resistència elèctrica de la posta a
terra, sent la sensibilitat no superior a 300 mA.

Tots els instruments de control hauran de conservar-se en perfecte estat d’ús.
Les operacions de manteniment seran les recomanades pel fabricant.





Tota reparació haurà de fer-se amb la màquina aturada i únicament per personal
especialitzat.



Casc.

Calçat de seguretat

Roba de treball

Camió formigonera



Colꞏlisions amb altre maquinària.

Bolcades.

Atropellaments.

B

B

B

PB

B

A

A

SV

MB

M

M

GR

RISC



MB

Riscos més freqüents



B

B

B

M

Caigudes a l’interior de rases.

M



M
Cops per l’ús de la canaleta.

Caigudes de del camió.

B


M



B

M

M

M

MB

B

B

M

B







La posada en estació i els moviments del camió formigonera durant les operacions
d'abocament, seran dirigides per un senyalista, en prevenció dels riscos per maniobres
incorrectes.

Les rampes d'accés als talls no superaran un pendent del 20 %, en prevenció d’embussos o
bolcada dels camions formigonera.



Calçat de seguretat

Roba de treball

Proteccions individuals



Guants per a manipulació d’objectes i eines.

Casc.

Ulleres de protecció

Armilla reflectant d’alta visibilitat.
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Les operacions d'abocament al llarg de talls en el terreny s'efectuaran sense que les rodes
dels camions formigonera sobrepassin la línia blanca de seguretat, traçada a 2 m. de la
vora.

MB

B

M

Atrapaments durant el desplegament, muntatge i
desmuntatge de les canaletes.



Guants per a manipulació d’objectes i eines.

M

B

Els derivats del contacte amb formigó.

M


Sobre esforços.

Cops pel cubilot del formigó.

La tensió nominal de l’alternador no serà superior a 220 V.



Caiguda d’objectes sobre el conductor durant les operacions
d’abocament o de neteja.









L’alternador del grup electrògen serà de la classe II (doble aïllament), i el seu grau de
protecció serà com a mínim de I P 54.

Que no necessitin posta a terra:



S’instalꞏlarà de forma que resulti inaccessible per a persones no especialitzades ni
autoritzades per a la seva utilització.



Armilla reflectant d’alta visibilitat.

Normes o mesures preventives



La seva ubicació estarà perfectament ventilada per evitar la formació d’atmosferes tòxiques
o explosives.



Proteccions individuals
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Bomba per a formigó

Calçat de seguretat

Protectors auditius

Armilla reflectant d’alta visibilitat.





Guants per a manipulació d’objectes i eines.



Casc.





B



MB

GR

B

M

SV

B

PB

B
B

RISC

Lliscament per plans inclinats.

Bolcada per proximitat a talls i talussos.
M

Riscos més freqüents


B
B





Explosions.

Cops.

Cremades.

B

B

B

M

PB

M

A

M

M

SV

M

B

B

M

B

M

GR

Riscos més freqüents

Equips d’oxitall

Ulleres de protecció


Bolcada per errada mecànica.
M


B



Incendis.

A

M



B
Radiacions ionitzants

Atrapaments per caiguda d’ampolles.

B



Normes bàsiques de seguretat



RISC

Projeccions d’objectes.



M

B

MB

M

A

B

Cops per objectes que vibren.

B

M



B

MB

M

B

B

M

A

B

M

M

M

M

A

B

B

B

B

M

Interferència del braç amb línies elèctriques aèries.

Atrapaments.


Trencament de la canonada.

Contacte amb la corrent elèctrica.


Trencament de la mànega.




Caiguda de persones des de la màquina.






M

Les ampolles no han d’estar exposades al sol, ni a prop d’un focus de calor, degut a
l’augment de pressió interior que patiran.

Sobre esforços.



Sempre que s’hagi d’aixecar ampolles per mitjà de la grua, s’utilitzarà un canastrell adequat
o un mètode per amarrar suficientment segur.

Atrapament de persones entre la tremuja i el camió
formigonera.



Les ampolles d’acetilè no s’han de fer servir tombades, ja que hi hauria fugues de la cetona
on va dissolt l’acetilè.





No realitzar operacions de tall o soldadura prop de llocs on s’estigui pintant. Els productes
utilitzats per dissoldre la pintura són habitualment inflamables.

Normes o mesures preventives



Les claus de les ampolles han d’estar sempre posades per procedir ràpidament al seu
tancament en cas d’emergència.

Normes de seguretat per l’ús de l’equip de bombament de formigó

Respectarà en tot moment la senyalització de l’obra.

Abans d’iniciar el subministrament assegurar-se de què tots els acoblaments de palanca
tenen en posició d’immobilització els passadors.







Abans de l’abocament del formigó a la tremuja assegurar-se que està inclinada la graella.





No deixar mai el bufador encès penjat de les ampolles, ja que l’incendi o la explosió serien
immediates.

Serà obligatori l’ús de tots els equips de protecció individual: roba de treball, botes, guants,
ulleres anti-impactes, etc.





Comprovar l’estat de les vàlvules anti-retrocès i apaga-flames i la seva ubicació a l’equip.

Mai tocar directament amb les mans la tremuja o el tub oscilꞏlant si la màquina està en
funcionament.



Serà obligatori l’ús de proteccions individuals, especialment: ulleres d’oxitall, manil, guants,
maneguets i polaines.



Roba de treball
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Les operacions d’abocament al llarg dels talls al terreny s’efectuaran sense que les rodes
dels camions formigonera sobrepassin la línia blanca de seguretat, traçada a 2 m de la
vora.



Proteccions individuals
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Les ampolles de pressió dels equips de tall i soldadura estaran sempre de peu i fixades de
forma segura de manera que s’impedeixi la seva caiguda.

No engreixar mai cap part de l’equip, ja que en presència d’oxigen els lubricants es fan
explosius.

La primera operació a realitzar en cas d’incendi de les mànegues serà tancar les ampolles.
S’ha de tenir en compte que aquesta operació no és perillosa, ja que el risc d’explosió no
existeix quan l’ampolla no ha arribat a escalfar-se.

Prendre precaucions al tallar materials amb recobriments, sobretot a locals tancats, pel
despreniment de fums tòxics.

Al efectuar talls, preveure sempre la caiguda del tros tallat, per evitar lesions pròpies i
alienes.













El cable de massa haurà de ser de longitud suficient per poder realitzar la soldadura “sense
connexions” a base de rodons, xapes, etc.

S’evitarà el contacte dels cables amb les espurnes que es produeixen i la pinça electrode
haurà de ser un model completament protegit.

S’utilitzaran les següents proteccions personals: màscara de soldador, guants, davantal,
polaines, etc. i als treballs en altura cinturons contra caigudes. A llocs fixes, s’utilitzaran
pantalles per evitar que les radiacions afectin a altres operaris.

Es comprovarà la posta a terra de l’equip abans de l’inici dels treballs.

Periòdicament s’inspeccionaran els cables, pinces, grup, etc.

No es realitzaran treballs amb presència d’aigua, exteriors amb pluja o neu, interiors amb
zones amb bassals.



Guants de cuir

Polaines

Mandil





Periòdicament es comprovarà l’estat de l’equip, corregint d’immediat qualsevol fuga que
s’apreciï. Per a la seva detecció mai s’utilitzarà una flama.

No deixar mai el bufador encès penjat de les ampolles, ja que el risc d’explosió és gran.

Les claus de les ampolles hauran d’estar sempre posades per procedir ràpidament al seu
tancament en cas d’emergència.

Soldadura autògena





Protecciones individuales


Ulleres de soldadura

Als llocs tancats s’hauran d’adoptar precaucions (ventiladors, etc.) durant les operacions
amb elements que pressentir recobriments (vernissos, pintures, etc.) donat que poden
provocar gasos tòxics.





Serà obligatori l’ús de tots els equips de protecció personal.

M

M





Polaines

Mandil

Protecciones individuales

M

Mascarilla antigasos

Roba de treball
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Roba de treball

Equips de soldadura elèctrica i autògena

Mascarilla antigasos

GR



SV



PB

M

RISC

M

Riscos més freqüents

M



Ulleres de soldadura



Guants de cuir

Cremades.

B

Afeccions oculars.

M



B


Incendis.

M

M
M

A
A

B

A

Es separaran les zones de treball, sobretot a interiors.

B

En cas d’incendi, no es llençarà aigua, per risc d’electrocució, utilitzar extintors de CO2.

B



Els quadres elèctrics estaran tancats i amb les seves proteccions posades.







Radiacions ionitzants

Caigudes d’altura.

Electrocucions.







Normes bàsiques de seguretat



Soldadura elèctrica
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Vibrador





Vibracions.

Esquitxades de formigó.

Caigudes d’altura.

Descarregues elèctriques.

A

A

B

B

PB

B

B

A

A

SV

M

M

M

M

GR

RISC



Riscos més freqüents






Realitzar les operacions de vibrat en posició estable.

Serà obligatori l’ús de tots els equips de protecció individual: roba de treball, botes, guants,
ulleres anti-impactes , protectors auditius de casc i cinturons antivibratoris.

Normes bàsiques de seguretat



La mànega d’alimentació des del quadre elèctric restarà protegida en el cas de zones de
pas.

Roba de treball

Proteccions individuals


Casc.
Guants per a manipulació d’objectes i eines.

Calçat de seguretat


Armilla reflectant d’alta visibilitat.




Ulleres de protecció





Eines manuals



Generació de pols.

RISC



Els operaris que facin ús d’aquestes eines han de conèixer les instruccions donades pel
fabricant.

Totes les eines elèctriques hauran d’estar dotades de doble aïllament de seguretat.

Serà obligatori l’ús de tots els equips de protecció individual: roba de treball, botes, guants,
ulleres anti-impactes , protectors auditius de casc i cinturons antivibratoris.

M



Les eines seran revisades periòdicament i es farà el seu manteniment per tal de complir les
instruccions de conservació del fabricant.

GR



Les màquines es guardaran al magatzem d’obra, portant-les al mateix un cop hagi finalitzat
el treball, colꞏlocant les eines més pesades als estants més pròxims al terra.

M



La desconnexió de les eines es farà sense donar estrebades brusques.

SV



No es farà ús d’una eina elèctrica sense endoll.

M



La posició de treball serà estable.

PB



Normes bàsiques de seguretat







Retirar les eines quan passin els trens.

En pales, bats, rastrells: han d’estar en bon estat; és a dir el mànec sense estelles i amb la
punta afilada.

En maces i porres: no s’han d’utilitzar les que tinguin el cap amb rebaves. S’utilitzaran
ulleres de protecció sempre que es colpegin materials dels quals puguin projectar-se
partícules.

EN EINES



EN CLAUS

SV

M

M

GR

La clau de tirafons tindrà la boca neta de fang, greix, olis, etc.

M

Roba de treball


PB

M

Calçat de seguretat

Riscos més freqüents

M



Les claus ajustables o angleses hauran d’utilitzar-se de forma que la mandíbula mòbil es
colꞏloqui sempre al costa del sentit en que s’iniciï el moviment.

M

M





Projecció de partícules.

B



Contactes elèctrics directes.

M

M

RISC


M

M



Guants per a manipulació d’objectes i eines.

Casc.

ANNEX NÚMERO 6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Página 51 de 109

Al utilitzar les claus es procurarà sempre que sigui possible, tibar d’elles en comptes
d’empènyer, i quan no hagi més solució que empènyer, s’efectuarà amb la base de la mà i
amb aquesta en posició oberta.



Contactes elèctrics indirectes.

B

M



Proteccions individuals



Incendis.

B



M

Talls i erosions.

A


Soroll.

M
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Armilla reflectant d’alta visibilitat.

Taula de serra circular
Riscos més freqüents

M
MB

GR

B
MB

M

B
M

MB

SV

Talls.
B
B

M


Cops per objectes.
B
B

PB


Abrasions.
B

RISC


A

B

MB

Atrapaments.
B

Emissió de partícules.
B


B


M

Emissió de pols.

Sobre esforços.

Les serres circulars a utilitzar en obra estaran dotades dels següents elements de protecció:
carcassa protectora del disc, ganivet divisor del tall, element d’empènyer i guia, carcassa de
protecció de transmissions, interruptor estanc, pressa de terra.

M



Controlar l’estat de les dents del disc, així com l’estat general de la màquina. Aquest
manteniment l’ha de realitzar el personal especialitzat.

B



Serà obligatori l’ús de tots els equips de protecció individual: roba de treball, botes i ulleres
anti-impactes.

A



Els operaris de la maquinària hauran d’estar habilitats per escrit i conèixer les normes i
recomanacions del manual subministrat pel fabricant.

B



El disc estarà dotat de carcassa protectora.

M



Soroll ambiental.
Contacte amb l’energia elèctrica.



Controlar l’estat de les dents del disc.

B







La zona de treball restarà neta.

Normes o mesures preventives



S’ha d’utilitzar l’element per empènyer la fusta.

Netejar la zona de treballs de claus.

No es pot retirar la protecció del disc de tall.





Comprovar el perfecte estat i ajustat del ganivet divisor.
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Comprovar la correcte frenada del disc al finalitzar el tall. En cas de observar que aquesta
frenada es molt lenta, solꞏlicitar la revisió de la sabata de fre.

Està prohibit fer cunyes a l’obra.

Es prohibeix ubicar la serra sobre llocs embassats.

Es prohibeix deixar en suspensió del ganxo de la grua la taula de serra durant els períodes
de inactivitat.

Es prohibeix el canvi d’ubicació de les taules de serra a l’obra mitjançant eslingues i
transport directe amb el ganxo de les grues. El transport s’ha de realitzar amb la taula de
serra sobre una batea emplintada.

Mulli el material ceràmic abans de tallar i evitarà gran quantitat de pols.

S’han d’extreure tots els claus o parts metàlꞏliques de les fustes que s’hagin de tallar. Pot
fracturar-se el disc o sortir disparada la fusta de forma descontrolada, provocant accidents
seriosos.





Guants per a manipulació d’objectes i eines.

Casc.

Calçat de seguretat

Roba de treball

Proteccions individuals



Protectors auditius

Armilla reflectant d’alta visibilitat.




Ulleres de protecció




Radial, amoladora

Aquest apartat comprén la utilització de serras circulars manuals tipo radial i amoladores.

Incendis.

Soroll

Atrapaments per parts móvils de les màquines

M

B

M

B

PB

B

B

B

M

A

SV

B

B

MB

M

M

GR

RISC

Caigudes de personal al mateix nivell.

M

Evaluació de riscos

Trepitjades sobre objectes
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A
B

M

GR

Les molas i discs han d’entrar lliurament en l’eix de la màquina. No han d’entrar forçaeas ni
amb massa comoditat. Es necessari que el diámetre del forat de la mola sigui lleugerament
major que el de l’eix de la màquina, de manera que la mola es munti sense esforç, però no
massa fluixa.

M

SV

Totes les superfícies de les moles i discs, juntes i plats de subjecció, que estan en contacte,
han d’estar netes i exemptes de qualsevol cos estrany.

B

B

PB



El nucli de la mola i discs (casquet, plom, volandera), no ha de sobresalir de les cares de la
mateixa.

RISC



Contacte elèctric

Mesures preventives

Contacte tèrmic

M



El diàmetre dels plats o brides de subjecció hauran de ser almenys igual a la meitat del
diàmetre de la mola i discs. És perillós reemplaçar les brides d’origen per altres qualsevol
(per exemple per una simple volandera metàlꞏlica o per una volandera fabricada en el
mateix taller).

A



Entre la mola i discos i els plats de subjecció, han d’interposar juntes de un material elàstic
(etiquetes, paper assecant, etc.), amb un gruixque no ha de ser inferior a 0,3 mm. ni
superior a 0,8 mm. El diàmetre de la junta no ha de ser inferior al diàmetre del plat.

B

Obligatori marcatge CE de maquinària.



En estrènyer la femella de l’extrem de l’eix, s’ha de ternir cura de fer-ho tan sols prou per
subjectar la mola i discos fermement. Un excés de força de collament podria danyar la mola
o els seus accessoris.

Cops.



Aquest equips només seran utilizats per personal autoritzat e instruït, amb una formació
específica i adequada.



M



Cada equip ha de portar un manuel d’instruccions redactat, com a mínim, en castellà, en el
qual s’indiqui, entre altres coses: la instalꞏlació, la posada en servei, l’utilització,
manteniment i revisions programades, etc.

A



Manteniment correcte de la maquinària des del punt de vista mecànico i elèctric.

Les moles abrasies i discos utilitzats en las màquines portàtils han d’estar proveïdes d’un
protector, amb una obertura angular sobre la perifèria, de 180º com màxim. La meitat
superior de la mola i discos ha d’estar coberta en tot moment.

B



Mantenir nets els rótuls de seguretat instalꞏlats en la màquina i reemplaci els que faltin.


Utilitzar sempre moles i discos en bon estat i de característiques adequades a la màquina
que es va a utilitzar i als requeriments del treball que es va a realitzar (diàmetre màxim i
mínim acceptable de l’eix de la màquina, velocitat màxima de treball, gra de l’abrasiu,
duresa (grau), aglomerant, forma, etc. )

Talls.


No inutilitzar resguards i proteccions.

Està prohibit sobrepassar les velocitats màximes de seguretat, hauran de treballar a la
velocitat òptima recomanada pel fabricant (velocitat òptima de rendiment).

M



Totes les moles abrasives i discs poden trencar-se i algunes són en extrem fràgils. La
manipulació i enmagatzenatge s’han de realitzar amb la major cura, observant les regles
següents:



Suprimir qualsevol dispositiu de servei de les esmoladores, que pugui, en un moment
donat, provocar la posada en marxa imprevista de la màquina.

M



Les moles i discs s’han d’enmagatzemar en locals que no soportin temperatures extremes i
que han de mantenirse sempre secs.



M



En espera de ser emprades, les moles i discs han de romandre protegides, en prestatgeries
que permetin seleccionar-les i agafar-les sense danyar-les; sense si més no tocar les altres.

Projeccions



Proveir a les esmoladores o màquines de disco, d’un dispositiu que permeti suspendre-les o
situar-les en repòs, de manera que quedi eliminada la posibilitat d’accident.

Manipular amb cura les moles i discs, evitant que caiguin o xoquin entre sí.





Assegurar, sempre que sigui possible, la correcta aspiració de pols que es produeix en el
transcurs de determinats treballs.





Preparar bancs de treball a una altura d’1 m per realitzar talls frecuents. Evitar treballar de
genolls si no és imprescindible.

Escollir amb cura el grau y el gra de mola i discs, per evitar a l’operari la necesitat d’exercir
una pressió massa grand sobre la màquina, amb el consegüent risc de trencament de la
mola.



Posar cura en que cap cos estrany s’introduïsca entre la mola i el protector.





No treballar amb les cares d’una mola plana.

Assegurar-se de que les indicacions que figuren a la mola i discs corresponen a l’ús que es
va fer.

No treballar amb roba fluixa, esquinçada o esfilagarsada.
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Abans del muntatge, examinar la mola i discs amb detall, per assegurar-se que no s’ha
deteriorat durant el transport o la manipulació. Copejar lleugerament amb una peça no
metàlꞏlica; ha de produir un son clar. Si el son es mat o cascado pot significar l’existència
d’esquerdes.; esa mola haurà de ser retirada per a un examen més meticulós.
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Examinar freqüent i sistemàticament el estat de desgast i de funcionament del regulador de
velocitat de les esmoladores pneumàtiques e hidràuliques (no sobrepasar les 300 hores de
funcionament eficaç), vigilar el greixatge, evitar la brutìcie (per pols, humitat, etc.)

Sempre que sigui possible, les reparacions seran efectuades pel mateix fabricant de la
màquina.

El control, la verificació i el manteniment de les màquines esmoladores portàtils, ha de ser
realitzat per personal competent, especialment format i designat per aquest fi.

Control, verificació i manteniment

Equips de Protecció Individual











Ulleres anti projeccions.

Protectors acùstics.

Armilla reflectant, en cas de ser necessari.

Casc de protecció, en cas de ser necessari.

Guants de protecció.

Botes de seguretat.

Les proteccions seran les següents:



Perforadora de corona

A

M

M

Riscos més freqüents

B

A

M

GR

Desprendiments.

B

M

M

SV

Caigudes a diferent nivell

M

A

M

PB

Caíguda d’objectes

B

MB

RISC

Atrapament per parts movils de la maquina

B

M

M

B

A

B

M

B

B

Soroll.

Vibracions.

M

Incendis i explosions.

Caígudes de persones al mateix nivell.

M
B

A
M

B
B

Cops.
Talls.
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Ambient polvorenc.

Contacte elèctric.

B

B

B

B

A

A

B

M

A

M

M

MB

B

M

GR

Projeccions.

B

M

SV

Atropellaments

A

PB

Exposició a agents químics.

B

RISC

Atrapament per volcament de maquinaria.





Es prohibeix treballar o romandre dins el radi d'acció de la maquinària.

Aquests equips només seran utilitzats per personal autoritzat i instruït, amb una formació
específica i adequada.

Obligatori marcat CE de maquinària.

Normes bàsiques de seguretat



El manteniment, revisions i reparacions generals només seran efectuats per personal
autoritzat.



Respectar a tot moment la senyalització de l'obra.

Cada màquina ha de portar un manual d'instruccions redactat, com a mínim, en castellà, en
el qual s'indiqui, entre altres coses: la instalꞏlació, la posada en servei, la utilització,
manteniment i revisions programades, etc.



No es manipularan els dispositius de seguretat en cap concepte.

Mantenir nets els rètols de seguretat instalꞏlats en la màquina i reemplaci els que faltin.



Manteniment correcte de la maquinària des del punt de vista mecànic.



Mantenir el contacte visual permanent amb els equips d'obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.





Només ha de ser usat per a la fi al que ha estat destinat i sempre per personal autoritzat i
format en el maneig d'aquest tipus de màquina.





S'haurà de delimitar la zona de treball, prohibint l'accés a tota persona aliena a l'execució.

A tot moment se seguiran les instruccions del fabricador.

Ningú romandrà en el lloc de comandament, excepte el perforista o persona autoritzada.

Queda totalment prohibit realitzar ajustos i modificacions, per si mateix, de la maquinària.







Quan per qualsevol motiu, el perforista abandona la màquina, pararà el motor i accionarà el
mecanisme de frenat.
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S'utilitzarà arnés anti caigudes en aquestes operacions en altura.

En cas d'haver d'accedir en altura a la colꞏlocació de plaques i traccionado de bulones, la
PEMP utilitzada serà de càrrega suficient per al pes d'aquests elements i l'equip de tracció.

Estarà prohibit utilitzar plataformes d'elevació de persones per hissar varetes de perforació.

En treballs de perforació en vertical o en altura, serà necessari la utilització d'una plataforma
elevadora auxiliar per poder accedir els operaris a la zona de treball.

Per accedir a la zona de perforació és necessari parar la màquina.

Durant la perforació respectar distància de seguretat a varetes. Prohibit l'existència de
personal a la zona de perforació.

Emmagatzemar els útils de perforació en llocs adequats protegits de la pols i els cops.

Prendre precaucions en tocar el varillaje i els maniguets recentment utilitzats, doncs es
corre el risc de cremades.

Efectuar l'accionament dels comandaments des de posicions correctes.

En terrens escarpados i amb compressors portàtils, mantenir aquests en lloc segur.

Quan es traslladin els equips, mantenir la lliscadora horitzontal aixecada del sòl i en una
posició que contribueixi a augmentar l'estabilitat de la bolcada.

Mantenir-se separat a una distància adequada quan es moguin les cadenes de translació, la
cadena d'avanç del martell i les barres de perforació.

No interposar-se mai entre la perforadora i el compressor quan es remolqui aquest.

Disposar de les mànegues d'aire principals amb amarris de subjecció.

Tallar el subministrament d'aire comprimit a la perforadora quan s'afegeix oli i lubrificant o
es procedeix a qualsevol labor de manteniment de l'equip.

Caiguda d’objectes i materials

Talls

cops.

Sobreesforços

Pisada sobre objetos

Contactes elèctrics.

Atrapaments.

Tipus de risc

B

B

B

M

M

B

B

PB

A

M

A

B

B

A

A

SV

M

B

M

B

B

M

M

GR

Roba de treball

• Obligatori marcat CE dels mitjans auxiliars





Les eslingues podran ser construïdes de cable metàl.lic, cadena o tèxtil.

Estan formades per un cos longitudinal, habitualment proveïdes en els seus extrems d'un
trau que s'anomena GAZA, protegida per guarda-caps, a fi d'evitar el deteriorament del
material que el compon.

Les eslingues són elements accessoris que serveixen per embragar i suspendre càrregues,
s’evitarà l’ús d’eslingues de tela o cadenes, que pel seu tipus de material tenen un
deteriorament més ràpid, en el cas de les cadenes, existeix la dificultat per controlar el seu
estat.

Avaluació de riscos



Les eslingues seran de construcció i grandària apropiats per a les operacions en què
s'hagin d'emprar.
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Eslingues:



c) Mesures preventives

b)

Aquest apartat comprèn els treballs d'utilització de Cadenes, eslingues, grillons, ganxos, etc.



Calçat de seguretat

Proteccions individuals


Guants per a manipulació d’objectes i eines.

Casc.




Protectors auditius.

Armilla reflectant d’alta visibilitat.




Ulleres de seguretat.




1.3.4. Riscos professionals en mitjans auxiliars
Mitjans Auxiliars d’Elevació
a) Descripció dels treballs
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La càrrega de treball d'una eslinga és aquella que pot ser suportada per aquesta amb tota
seguretat . Aquesta dada ha d'estar marcada amb tota claredat en la pròpia eslinga.

Existeixen
altres
eslingues formades per
diversos ramals de
cable d'acer paral.lels
entrellaçats
flexiblement mitjançant
peces de cautxú ,
formant una banda de
sustentació , fabricades normalment per treballar amb un coeficient de seguretat de 8.

A l'aixecar càrregues s'escolliran eslingues amb ramals llargs, per que l'angle format per
aquests no sigui superior a 90 º. Com més baix sigui aquest angle millor treballarà l'eslinga.





Cal tenir en compte que la resistència de l'eslinga disminueix en funció de l'angle que
formen entre si els ramals de la mateixa.



Les eslingues i estrops seran examinats amb deteniment i periòdicament, per tal de
comprovar si hi ha deformacions, allargament anormal , trencament de fils, desgast,
corrosió , etc . , Que facin necessària la substitució , retirant de servei els que presentin
anomalies que puguin resultar perilloses.



En la capacitat de càrrega d'una eslinga intervé el cable pròpiament dit, els altres elements
que pugui estar constituïda, com anells, grillons, ganxos , etc ., i també el tipus de terminal.

Capacitat de càrrega i descàrrega:



Es tindrà en compte un coeficient de seguretat per a cables, que no serà inferior a 6 i
segons la norma DIN 655 sobre "cables metálicos para grúas, ascensores, polipastos y
fines análogos", serà de 6 a 9.
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Cal tenir en compte que la capacitat de càrrega d'una eslinga ve determinada per la del seu
element més feble. Aquesta capacitat de càrrega màxima ha d'estar marcada en l'eslinga,
en lloc ben visible.

El tipus de terminal també té gran importància per a la seguretat ja que la resistència dels
mateixos suposa d'un 75 % a un 100% de la càrrega de trencament del cable

Per als altres elements, la capacitat de càrrega serà la que resulti una vegada aplicat el
coeficient de seguretat , almenys cinc , per a la càrrega nominal màxima , sent fonamental
que conservin la seva forma geomètrica al llarg del temps.

D'altra banda, és millor utilitzar l'eslinga apropiada al pes a elevar, ja que una eslinga la
capacitat de càrrega excedeixi massa del pes podria ser molt rígida i al deformar no es
recupera.

A les eslingues de cables prims hi ha el perill que siguin fàcilment sobrecarregades, pel que
és convenient adoptar coeficients de seguretat més gran com menor sigui la càrrega de
trencament.



Senyalització marcada en el propi element de sustentació:

Per determinar la càrrega de treball d'una eslinga cal tenir en compte que, quan els ramals
no treballen verticals, l'esforç que realitza cada ramal creix en augmentar l'angle que
formen. Per al seu càlcul s'ha de multiplicar la càrrega que suporta cada ramal pel coeficient
que correspon a l'angle.
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A partir de 90 º el coeficient creix extraordinàriament i per a un angle de 120 º la càrrega
s'ha doblat.


La seguretat en la utilització d'una eslinga comença amb l'elecció d'aquesta, que ha de ser
adequada a la càrrega i als esforços que ha de suportar.

Utilització de les eslingues


En cap cas haurà de superar la càrrega de treball de l'eslinga , havent conèixer, per tant , el
pes de les càrregues a elevar . Per quan es desconegui , el pes d'una càrrega es podrà
calcular multiplicant el seu volum per la densitat del material que està composta. A efectes
pràctics convé recordar les següents densitats relatives:





















En l'elevació de peces de gran longitud és convenient l'ús de pòrtics o balancins.

Al mateix temps els esmentats punts han d'estar convenientment disposats en relació al
centre de gravetat .

A la càrrega a elevar , els enganxalls o punts de fixació de l'eslinga no permetran el
lliscament d'aquesta, havent emprar , si cal , distanciadors .

Dues ramals , si la càrrega és rígida .

- Tres ramals , si la càrrega és flexible

La càrrega de maniobra d'una eslinga de quatre ramals ha de ser calculada partint del
supòsit que el pes total de la càrrega és sustentat per:

Quan s'utilitzi una eslinga de tres o quatre ramals , l'angle més gran que cal tenir en compte
és el format pels ramals oposats en diagonal.

És recomanable que l'angle entre ramals no sobrepassi els 90 º i en cap cas ha de
sobrepassar els 120 º , havent evitar per a això les eslingues curtes.

En considerar l'angle dels ramals per determinar la càrrega màxima admesa per les
eslingues, s'ha de prendre l'angle més gran.

En cas d'elevació de càrregues amb eslingues en què treballin els ramals inclinats , s'haurà
de verificar la càrrega efectiva que suportaran.

En cas de dubte , el pes de la càrrega s'haurà estimar per excés .

- Fusta : 0,8 .
- Pedra i formigó : 2,5 .
- Acer , ferro , fosa : 8.
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En cas de empalmar eslingues, s'ha de tenir en compte que la càrrega a elevar ve limitada
per la menys resistent.

Mai s'ha de permetre que el cable giri respecte al seu eix.

Mai es tractarà de desplaçar una eslinga situant-se sota la càrrega.

Quan s'hagi de moure una eslinga, afluixar prou per desplaçar sense que fregui contra la
càrrega.

Mentre es tensen les eslingues no han de tocar la càrrega ni les pròpies eslingues .

Abans de l'elevació completa de la càrrega , s'haurà tensar suaument l'eslinga i elevar
aquella no més de 10 cm . per verificar el seu amarratge i equilibri.

Els ramals de dues eslingues diferents no
han de creuar-se, és a dir, no muntaran
sobre el ganxo d'elevació, ja que un dels
comprimit per l'altre i pot es pot arribar a trencar.

Les eslingues es recolzaran mai sobre arestes vives, per la qual cosa hauran intercalar
cantoneres o escaires de protecció.

Els cables de les eslingues no treballaran amb angles aguts, s’equiparan amb guardacaps
adequats.

uns sobre els altres,
cables
estaria



L'eslinga no ha d'estar exposada a radiacions tèrmiques importants ni arribar a una
temperatura superior als 60 º C. Si l'eslinga està constituïda exclusivament per cable d'acer
, la temperatura que no hauria assolir seria de 80 º.
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Cal evitar deixar els cables a la intempèrie a l'hivern ( el fred fa fràgil a l'acer ).

Si l'angle dels ramals sobrepassa els 90 º s'han d'utilitzar eslingues més llargues o pòrtics
adequats .

S'evitarà el contacte de les eslingues amb arestes vives de les càrregues a transportar.

No han de creuar els cables de dos ramals de eslingues diferents sobre el gacho de
subjecció .

Les soldadures o zones unides amb subjecta - cables no es col ꞏ locaran sobre el ganxo o
arestes de les càrregues , de manera que puguin treballar exclusivament a tracció.

Les eslingues s'enganxaran de manera que descansin en el fons de la curvatura.

Durant la utilització de eslingues s'han de seguir les instruccions del fabricant , i en concret
les següents :







Greixar el cable a fons.

Utilitzar el lubricant adequat

Netejar prèviament el cable mitjançant raspall o amb aire comprimit , sent aconsellable la
utilització d'un dissolvent per eliminar les restes de greix vella.

o Quan la pèrdua de secció efectiva , per trencament de filferros visibles , en dos
passos de cablejat arribi al 20% de la secció total .

o Quan la disminució de diàmetre del cable en un punt qualsevol del mateix abast el
10 % en els cables de cordons o el 3 % els cables tancats .

o Quan la pèrdua de secció d'un cordó del cable , a causa de trencament dels seus
filferros visibles en un pas de cablejat , arribi al 40% de la secció total del cordó .

o Per trencament d'un cordó





Abans d'utilitzar un cable que ha estat exposat al fred , s'ha d'escalfar .

Encara que una eslinga treballi en condicions òptimes , arriba un moment en què els seus
components s'han debilitat , i és necessari retirar-la del servei i substituir-la per una de
nova.







L'esgotament d'un cable es pot determinar d'acord amb el nombre de filferros trencats: més
del 10% dels mateixos comptats al llarg de dos trams del cablejat , separats entre si per una
distància inferior a vuit vegades el seu diàmetre



No sotmetre mai , immediatament, un cable nou a la seva càrrega màxima. Utilitzeu
diverses vegades sota una càrrega reduïda , per tal d'obtenir un assentament i tensió
uniforme de tots els fils que el componen.

També es considera un cable esgotat :



Cal evitar la formació de coques i utilitzar cables massa febles per a les càrregues que
s'hagin de transportar.

o A més dels criteris assenyalats per a la substitució d'un cable , també haurà de
retirar si presenta algun altre defecte considerat com a greu , com ara aixafament ,
formació de nusos , coques , etc.







Per tal d'evitar trencaments imprevistes , cal inspeccionar periòdicament l'estat de tots els
elements que constitueixen l'eslinga.

No exposar les eslingues al rigor del sol o l'efecte de temperatures elevades.

No estaran en contacte directe amb el terra , suspendiéndolas de suports de fusta amb
perfil arrodonit o dipositant sobre estaques o paletes.

Les eslingues s'emmagatzemaran en lloc sec , ben ventilat i lliure d'atmosferes corrosives o
polsoses.



Les cadenes han de mantenir lliures de nusos o torçades , enrotllant en tambors , eixos o
politges ranurades .

Abans de posar en servei una cadena és imprescindible una revisió a fons de la mateixa , a
fi de rebutjar aquella que no ofereixi garanties de seguretat per la seva conservació .

o Esquerdes .

o Zones aplanades a causa del desgast .







Les eslingues i estrops no han de deixar abandonats ni tirats per terra , per evitar que la
sorra i la grava penetrin entre els seus cordons. S'han de conservar en lloc sec , ben
ventilat , a l'abric i resguard d'emanacions àcides. Es raspallaran i engreixaran
periòdicament i es penjaran de suports adequats.



La freqüència de les inspeccions estarà en relació amb l'ús de les eslingues i la severitat de
les condicions de servei. Com a norma general s'inspeccionaran diàriament pel personal
que les utilitzin i trimestralment com a màxim per personal especialitzat.



Emmagatzematge, manteniment i substitució d' eslingues:



Les eslingues s'han greixar amb una freqüència que dependrà de les condicions de treball ,
podent-se determinar a través de les inspeccions.

o Femelles fluixes.
Eslingues de cadena
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o Lliscament del cable respecte als terminals

o Deformacions permanents ( doblegats , aixafaments , allargaments , etc . )

o Punts de picada o oxidació avançada



Per al greixatge s'han de seguir les instruccions del fabricant , posant especial cura perquè
l'ànima del cable recuperi el greix perduda.

Així mateix, una eslinga es rebutjarà quan presenti deficiències greus en els accessoris i
terminals , com ara:
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Cada longitud de cadena , cable o abraçadora d'elevació que no formi part d'un tot ha de
portar una marca o , si això fos possible , una placa o una anella inamovible amb les
referències del fabricant o del seu representant legal establert en la Comuniqueu Europea i
la identificació de la certificació corresponent .

No colpejar amb martells o altres objectes les baules de la cadena .

Emprar accessoris ( grillons , argolles , etc . ) Adequats .

El fred disminueix la resistència de la cadena fent fràgil . Per això , en temps fred
(especialment amb temperatures inferiors a 0 º C ) es carregarà amb menys pes de l'indicat
en la cadena .

Aquestes unions s'han de fer mitjançant argolles d'unió desmuntables o, si no amb baules
dotats de maniguets roscats .

No s'han de realitzar entroncaments mitjançant nusos , lligat amb filferro , passant una
anella a través d'un altre , etc .

L'emmagatzematge es farà tenint en compte la possibilitat d'oxidació per la presència de la
humitat • Quan s'utilitzin per elevar càrregues d'arestes agudes , es col ꞏ locarà entre la
cadena i la càrrega un tac de material tou , o angles de protecció arrodonits .

o La càrrega màxima en servei que hagi de suportar la cadena o el cable , en funció
de les aplicacions previstes es pot indicar una gamma de valors

o En cas de prova , la indicació de la norma utilitzada.

o Qualsevol tractament metal ꞏ lúrgic especial a què hagi estat sotmès el material

o El material usat en la seva fabricació

o La seva fabricació

o Les seves dimensions nominals

o La descripció de la cadena o cable .

o El nom del fabricant o el del seu representant legalment establert.

La certificació ha d'incloure les indicacions exigides per les normes harmonitzades o , a falta
d' això , les indicacions mínimes següents :



En el càlcul d'eslingues per suportar una càrrega determinada , cal tenir en compte que
quan els ramals no treballen verticalment , l'esforç que realitzen cada un dels ramals creix
en augmentar l'angle que formen amb la vertical .

Ganxos
S'han de seguir les normes i precaucions següents:

Estaran equipats amb pestells i altres dispositius de seguretat .



o Han de disposar de marcatge CE.

Les parts que estiguin en contacte amb cadenes , cables o cordes seran arrodonides .

o Els ganxos seran d' acer o ferro forjat .
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Un ganxo obert o doblegat ha de ser destruït

Durant la connexió de la càrrega es controlarà que l'esforç sigui suportat pel seient del
ganxo , no pel pic .

En cap cas s'ha d'escalfar un ganxo , ja que es modificaran les característiques de l'acer

No es deformarà el ganxo per augmentar la capacitat de pas del cable .



No es permet l' ús de trincatges com a elements d'elevació .

Per a càrregues amb cantell viu s'han d'utilitzar proteccions adequades

Eslinga tèxtil



o Ample de Cinta 25mm = Càrrega de trencament 1 Tn .

Depenent de l'ample de cinta queda determinada la resistència de càrrega :

El factor de seguretat que hem de respectar en eslingues compostes per aquest material és
de 7:1 , sent el seu contingut en polièster del 100% i seguint les indicacions de la Norma
Europea EN 1492-2.



o Ample de Cinta 35mm = Càrrega de ruptura 3 Tn .



TTotes elles han de respectar una càrrega màxima segons la forma de treball que adoptin ,
molt variada i versàtil en eslingues d'aquesta classe .

o Ample de Cinta 50mm = Càrrega de trencament 5 Tn .



Bastides tubulars o metàlꞏliques

Aquest apartat compren els treballs de muntatge, utilització i desmuntatge de Bastiles modulars.
Components Bastida:
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Bolcada per falta d’ancoratges.

Caigudes degudes al trencament de la plataforma de treball.

B

B

B

B

PB

B

A

A

A

A

A

SV

B

M

M

M

M

M

GR





























En qualsevol cas el material que conforma la bastida disposarà de les instruccions de
muntatge i manteniment necessàries per al seu ús.

Es realitzaran revisions periòdiques de les bastides per la persona designada.

No es sobrecarregarà l'escala en cap moment. Es respectarà la càrrega màxima admissible
indicada pel fabricant.

Durant el desplaçament de la càrrega no romandrà ningú sota la mateixa en tot el
recorregut.

Tota plataforma de treball estarà proveïda de barana de seguretat en tot el perímetre i
rodapeu per evitar la caiguda d'elements recolzats sobre ella.

L'ordre de desmuntatge serà invers al de muntatge i segons les instruccions del fabricant.
No es treuran més arriostraments que els imprescindibles.

S'utilitzaran cordes de guiat per al maneig de càrregues suspeses, en cas necessari.

Durant el muntatge i desmuntatge tots els treballadors hauran de fer ús de l’arnès anticaigudes assegurat tant a punts segurs com a línies de vida en tot moment. Aquest arnès
tindrà doble ganxo d'ancoratge per poder estar assegurat en tot desplaçament.

Abans de la jornada laboral i durant la mateixa es tindran en compte les limitacions
imposades pels condicionants atmosfèrics adversos. S'han d'interrompre els treballs amb
pluja intensa, tempesta amb aparell elèctric o vents que dificultin el maneig de
determinades peces o l'estabilitat dels operaris.

Es senyalitzarà i abalisarà la zona sota els treballs amb el risc de caiguda d'objectes.

Els treballadors disposaran de formació específica en prevenció de riscos laborals i
coneixeran les instruccions de muntatge, ús i desmuntatge del fabricador.

Mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Quan alguna de les parts d'una bastida no estigui en condicions de ser utilitzada, ha de ser
senyalitzada d'acord amb el RD 485/1997 i el RD 2177/2004.

Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d'una bastida han de ser les
apropiades al tipus de treball, i les càrregues han de suportar i han de permetre que es
treballi i se circuli per elles amb seguretat. No s'acumularà ni la càrrega ni persones en un
mateix punt.

Si fos necessària la utilització de bastides de més de 6 m d’alçada es presentarà un annex on
s’inclogui el pla de muntatge i desmuntatge, segons l’establert al RD2177/2004.



Caiguda i runa per formació incorrecta.

B

M









Contactes elèctrics

Trepitjades d’objectes

Caiguda d’altura o/a nivells inferiors.

Riscos més freqüents



M

M

B

M

RISC


Caiguda de materials.

M

A

Cops


B

Sobreesforços

Quan no es disposi de la nota de càlcul de la bastida triada, o quan les configuracions
estructurals previstes no estiguin contemplades en ella, haurà d'efectuar-se un càlcul de
resistència i estabilitat, tret que la bastida estigui muntada segons una configuració tipus
generalment reconeguda.

B
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Quan la bastida tingui una altura superior a 6 m, haurà d'elaborar-se un pla de muntatge,
d'utilització i de desmuntatge. Aquest pla i el càlcul al fet que es refereix l'apartat anterior
hauran de ser realitzats per una persona amb una formació universitària que ho habiliti per
a la realització d'aquestes activitats. Aquest pla podrà adoptar la forma d'un pla d'aplicació

M



Es muntarà seguint les instruccions del fabricant.

Serà aplicable el RD 2177/2004

Normes bàsiques de seguretat


Els elements de suport d'una bastida han d'estar protegits contra els riscos de lliscament i
de desplaçament.
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En el cas de bastides de façana, els arriostraments i ancoratges es faran en punts
resistents de la mateixa, que estaran prevists en els documents tècnics i en cap cas sobre
baranes, petos, reixes, etc.

Amb la finalitat de garantir l'estabilitat de la bastida tubular s'estableixen les següents
obligacions:
o Abans d'iniciar el muntatge de la bastida, es farà un reconeixement del terreny, a fi de
determinar el tipus de suport idoni, que servirà per descarregar els esforços de la bastida
sobre aquest.

generalitzada, completat amb elements corresponents als detalls específics de la bastida
que es tracti.



Respecte a les plataformes de treball de les bastides tubulars s'exigeixen els següents
requisits mínims:
o Les plataformes de treball tindran un ample mínim de 60 cm, sense solució de
continuïtat al mateix nivell, tenint garantida la resistència i estabilitat necessàries, en
relació amb els treballs a realitzar sobre elles.
o Les plataformes de treball seran metàlꞏliques o d'un altre material resistent i
antilliscant i comptaran amb dispositius d’enclavament, que evitin el seu moviment
accidental i tindran marcada, de forma indeleble i visible, la càrrega màxima
admissible.

L'accés a aquestes estructures tubulars es farà sempre per mitjà d'escales.

o Les plataformes de treball estaran protegides per mitjà d'una barana metàlꞏlica d'un
mínim de 100 cm d'altura, barra intermèdia i rodapeu d'una altura mínima de 15 cm
en tots els costats del seu contorn, amb excepció dels costats que distin de façana
menys de 20 cm.


Respecte al muntatge de les bastides tubulars s'observarà, amb caràcter obligatori, el
següent:

En quant al manteniment, conservació i magatzematge:

o Es disposarà, tant en la fase de muntatge, ús i desmuntatge, de protecció contra
caigudes d'objectes o de terceres persones.

o El muntatge d'aquestes estructures serà encomanat a personal especialment format
i ensinistrat que coneixerà els riscos inherents a aquestes actuacions.





o S'establiran una sèrie de normes, per part del fabricant, pel manteniment de tots els
components, posant l'accent principalment en el greixatge i protecció de
clavegueres, brides, cargols, etc.
o S'extremaran les cures per al magatzematge fent-ho, si pot ser, en lloc cobert per
evitar problemes de corrosió i en cas de detectar-se aquesta, es revisarà l'abast i
magnitud dels danys. Es rebutjarà tot material que hagi sofert deformacions.
o Es revisarà quinzenalment l'estat general per comprovar que es mantenen les
condicions de la instalꞏlació. Igualment, es realitzaran comprovacions addicionals
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cada vegada que es produeixin esdeveniments excepcionals tals com,
transformacions, accidents, fenòmens naturals o falta perllongada d'ús, que puguin
tenir conseqüències perjudicials.

Guants de protecció.

Botes de seguretat.

Equips de protecció individual:


Armilla reflectant, en cas necessari.

Casc de protecció.




Arnès anti caigudes, en cas necessari.




Bastides tubulars mòbils

5.

4.

3.

2.

1.

Rodes.

Marc

Plataforma de treball intermitja amb trampeta.

Plataforma de treball amb trampeta.

Rodapeus

Baranes.

Components de la bastida:

6.
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7.

Escala.


Bolcada per falta d’ancoratges.

Caigudes degudes al trencament de la plataforma de treball.
B

B

B

PB

A

A

A

A

SV

M

M

M

M

GR

Riscos més freqüents


Caiguda i runa per formació incorrecta.
B

M

RISC


Caiguda de materials.
A


B

B

Caiguda d’altura o/a nivells inferiors.
B


M

M

Trepitjades d’objectes

M


M

M

Contactes elèctrics

A


B

Cops

B



B

Sobreesforços

M















Abans del seu desplaçament, desembarcarà el personal de la plataforma de treball i no hi
tornarà a pujar fins que la bastida estigui situada al seu nou emplaçament

Les rodes estaran proveïdes de dispositiu de bloqueig i en cas contrari es falcaran per
ambdós costats.

La comunicació vertical de la bastida ha de ser resolta mitjançant la utilització d’escales
prefabricades, com a element auxiliar de la pròpia bastida

Els sistemes d’ascens mai poden trobar-se a la mateixa vertical al llarg de tota la seva
alçada

L’alçada no podrà ser superior a 4 vegades el seu costat menor, i com a màxim dos cossos
i en cassos molts especials fins a tres cossos.

Presencia obligatòria d’un responsable del tall, recurs preventiu, durant les tasques de
muntatge i desmuntatge

Normes bàsiques de seguretat



Així mateix, son igualment obligatòries les recomanacions de les bastides tubulars fixes
respecte a amplada de plataforma de treball i en operacions de muntatge.







Armilla reflectant, en cas necessari.

Casc de protecció.

Guants de protecció.

Botes de seguretat.

Equips de protecció individual:
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Arnès anti caigudes, en cas necessari.

Bastida d’encavallades

Trepitjades d’objectes

B

B

M

M

M

M

M

PB

A

A

B

B

M

M

M

SV

M

M

B

B

M

M

M

GR

Riscos més freqüents

Cops

RISC



Caigudes de material

Caigudes al mateix i diferent nivell.

Trencaments de la fusta.

Sobreesforços







Bolcades per falta d’ancoratges o caigudes de personal per
no fer ús de tres taulons.















Quan alguna de les parts d'una bastida no estigui en condicions de ser utilitzada, ha de ser
senyalitzada d'acord amb el RD 485/1997 i el RD 2177/2004.

L'ample mínim de treball de la bastida serà de 60 cm.

Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d'una bastida han de ser les
apropiades al tipus de treball, i les càrregues han de suportar i han de permetre que es
treballi i se circuli per elles amb seguretat. No s'acumularà ni la càrrega ni persones en un
mateix punt.

Els elements de suport d'una bastida han d'estar protegits contra els riscos de lliscament i
de desplaçament.

Les bastides d’encavallades han de projectar-se, muntar-se i mantenir-se de manera que
s'eviti la seva desplomi o el seu desplaçament accidental.

Normes bàsiques de seguretat



Verificar el correcte estat del terra que ha d'acollir la bastida.

Podran utilitzar-se bastides sobre encavallades per a altures inferiors a 2 m.



No obstant això és recomanable no utilitzar-los en altures superiors a 1,5. Per a altures
majors utilitzar bastida amb barana perimetral i escala d'accés.

No combinar bastides de diferents geometries.


En cas de longituds de més de 2,5 m s'utilitzarà un tercer cavallet.

Mantenir les zones de treball netes i ordenades.



Han d'evitar-se o minimitzar-se les postures forçades i els sobreesforços durant el treball.
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Verificar el bon estat dels elements de la bastida.









Trepitjades sobre objectes

Caiguda d’objectes despresos per manipulació i desplomada

Caigudes de persones a diferent nivell

Caigudes de persones al mateix nivell

B

M

B

B

PB

M

A

A

B

SV

B

M

M

B

GR













No realitzar moviments bruscs sobre les bastides.

No colꞏlocar càrregues bruscament sobre les bastides.

S'han d'ancorar les plataformes de treball a les encavallades, de manera que quedin
perfectament estables.

Les bastides sobre encavallades s'han de muntar de manera que s'assentin, evitant que
puguin desplaçar-se.

La bastida ha de ser inspeccionat periòdicament i prèviament a l'inici dels treballs.

Està prohibit recolzar-los sobre materials de construcció fràgils com a maons, revoltons, etc.

Les bastides sobre encavallades sempre han de muntar-se anivellats, mai inclinats.



















Mantenir nets els rètols de seguretat instalꞏlats en la màquina i reemplaçar els quals faltin.

No posar en funcionament la màquina si presenta anomalies que puguin afectar a la
seguretat de les persones.

Normes bàsiques de seguretat





Sorolls i vibracions

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles

Explosions i incendis

Inhalació, ingestió i contactes amb substàncies perilloses

Contactes elèctrics

Contactes tèrmics

Atrapaments per bolcades de màquines

Atrapaments per o entre objectes

Cops i contactes contra elements mòbils, immòbils, objectes
i/o eines

M

B

B

B

B

B

B

B

B

B

M

M

B

A

B

M

M

B

B

B

B

B

M

B

B

B

B

RISC


Es recomana l'ús de suports metàlꞏlics.





No utilzar bastides d’encavallades prop d'obertures, buits d'ascensor, finestres o similars,
tret que existeixi una protecció colꞏlectiva eficaç contra la caiguda.



En cas d'utilitzar suports de fusta, ha de tractar-se de fusta en bon estat, sense nusos,
perfectament assemblada i sense deformacions o trencaments.



En les plataformes s'ha de dipositar el material estrictament necessari per realitzar els
treballs.

El manteniment, revisions i reparacions generals només seran efectuats per personal
autoritzat.

Normes d’ús i manteniment:



L'amplada de la plataforma ha de tenir com a mínim: 60 cm, quan les plataformes s'utilitzin
per aguantar únicament a persones; 80 cm en cas que s'utilitzin tant per aguantar persones
com per dipositar material.





El manteniment de la màquina pot ser perillós si no es fa d'acord amb les especificacions
del fabricant.

Respectar en tot moment la senyalització de l'obra.

El material i les eines de treball s'han de repartir uniformement sobre les plataformes.

Botes de seguretat.



Usar roba de treball ajustada. No dur anells, braçalets, cadenes, etc.





Guants de protecció.



No es podrà manipular la màquina des del terra quan el lloc de comandament estigui en la
plataforma i viceversa, exceptuant la desocupada d'emergència

Assegurar-se el correcte enllumenat en treballs nocturns o en zones d'escassa ilꞏluminació.

No sobresortirà més de 40 cm. la plataforma de treball pels laterals.



Casc de protecció.



No es manipularan els dispositius de seguretat en cap concepte.

Comprovar que les encavallades tenen un sistema antiobertura.



Armilla reflectant, en cas necessari.

La neteja i manteniment es faran amb l'equip parat i sense possibilitat de moviment o de
funcionament.







Arnès anti caigudes, en cas necessari.


Mantenir la màquina i els seus accessos nets de greix, fang, formigó i obstacles.
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Equips de protecció individual:



Plataformes elevadores articulades
Riscos més freqüents
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Guardar els equips que no s'estiguin utilitzant en els llocs assignats a aquest efecte.

Prestar especial atenció als propis moviments.

Parar atenció a qualsevol element que s'estigui movent en la zona de treball.

Parar atenció en els desplaçaments sobre el terreny per a evitar torçades i dur el calçat
adequat.

Mantenir l'àrea de treball ordenada i neta de materials, eines, eines, etc.

No carregar els elements d'elevació o transport per sobre de la seva càrrega màxima.

Mantenir fitat el terreny circumdant si existeix risc de caiguda de material.

Quedarà prohibit el pas sota elements que continguin material amb el risc de caiguda.

Estarà prohibit, en totes les fases del treball, asseure's o pujar-se sobre els parapets de la
plataforma per a arribar a altures majors sobre la mateixa. Serà obligatori adoptar posicions
sempre correctes sobre la plataforma, amb els peus ben recolzats en aquesta.





Utilitzar les eines en bon ús i només per als treballs que van ser concebudes (no guardarles en les butxaques).

Està prohibit utilitzar la màquina per a transportar persones, o elevar-les sense les peces
homologades.



No guardar les eines afilades amb els fils de tall sense cobrir.





La neteja i manteniment es faran amb equip parat i sense possibilitat de moviment o de
funcionament.

Pujar i baixar de la màquina de forma frontal utilitzant els esglaons i agafadors. No saltar de
la màquina. Agafar-se amb les dues mans. No pujar ni baixar de la màquina amb materials i
eines en la mà.



Comprovar el bon funcionament dels dispositius de seguretat.

Comprovar que no falten elements de protecció en la màquina.



Les reixetes i xapes de protecció que eviten el contacte amb peces mòbils s’han de
mantenir ben ajustades.

Per a treballs en altura superior a 2 metres s'haurà d'utilitzar arnès anti caiguda.



Colꞏlocar la màquina sobre terreny ferm i anivellat.





No situar la màquina a la vora d'estructures o talussos.





Si s'ha de treballar prop d'excavacions o rases, colꞏlocar topalls que impedeixin la caiguda.

Les plataformes de treball seran antilliscants i es mantindran lliures d'obstacles.







Evitar el contacte amb les parts calentes de la màquina.

No treballar sobrepassant els límits d'inclinació especificats pel fabricant.

Mentre la màquina estigui en moviment, no pujar o baixar de la mateixa.
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Evitar tenir draps impregnats de greix, combustible, oli o altres materials inflamables.

No soldar ni aplicar calor prop del sistema de combustible o oli.

En ambient amb pols, utilitzar mascareta de protecció.

Assegurar-se que no existeixen interferències amb línies elèctriques. Mantenir almenys una
distància lliure de 5 m.

Evitar l'exposició a les emissions de gasos de l'equip, poden produir cremades.

En cas de vessaments d'oli, combustible o líquids inflamables, parar la màquina i avisar a
un superior.

GR



M

Comprovar l'existència i habilitat de l'extintor si l'equip ho té incorporat.

SV

M

Està prohibit emmagatzemar productes inflamables o combustibles en l'equip.

A

M



PB

M

M



B

A

Aquest equip només serà utilitzat per personal autoritzat i instruït, amb una formació
específica i adequada.

M

M



B

La documentació exigible (manual d'ús i operació, certificats, inspeccions, etc) haurà d'estar
sempre en el lloc de treball.

M



Escales de mà

RISC

Cops amb l’escala al fer-la servir incorrectament

Lliscament de la base per excés d’inclinació.

Trencament de graons.

Caigudes a nivells inferiors, degudes a incorrecta colꞏlocació
de la mateixa.

Riscos més freqüents






Normes bàsiques de seguretat

El suport inferior es realitzarà sobre una superfície plana, igual que la superior.

Es colꞏlocaran fora de les zones de pas.

L’ascens i descens dels operaris es farà d’un en un.

Es colꞏlocaran apartats dels elements mòbils que poden derrocar-les.







Es prohibeix portar a les escales pesos superiors a 25 kg.

L’ascens i descens es farà sempre de front a l’escala, és a dir, mirant els esglaons.





Les escales dobles o de tisores, han de tenir cadenetes per impedir que s’obrin al utilitzarles.
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Les escales de mà s’instalꞏlaran de forma que la inclinació màxima sigui de 75 graus (la
distància entre el suport inferior i la projecció vertical sigui 1/4 de la longitud del travesser).

Han de sobrepassar en 90 cm , com a mínim, l’alçada a salvar, mesurant-se aquesta cota
en vertical des del pla a l’extrem superior del travesser.



Les escales de mà estaran subjectades en el seu extrem superior a l’objecte o estructura al
qual donin accés.

Les escales de mà de fusta han de tenir els travessers d’una sola peça, sense defectes, i
estaran protegides mitjançant vernissos transparents.



Es prohibeix l’ús d’escales de mà per accedir a alçades superiors a 5 metres.





Per alçades superiors a 5 metres s’utilitzaran escales amb protecció d’anells.

Les escales han de tenir als seus extrems sabates anti-lliscants.







Puntals

M

PB

B

SV

B

GR

Riscos més freqüents

Sobreesforços

B

RISC


M
M

B

A

B

A
B

M

B

Atrapaments per volcament o desplom

B

B

A
M

M

B
B

A



La direcció facultativa de l'obra ha de tenir en compte les especificacions del fabricador dels
puntals utilitzats així com la normativa aplicable EHE de formigó per al seu correcte
dimensionament.

B

M

M


Trepitjades sobre objectes

Caigudes a diferent nivell


Cops

Caigudes al mateix nivell



Caiguda d’objectes i materials

Talls











Abans de procedir al muntatge dels puntals s'ha d'efectuar un replanteig complet dels
puntals, categories i tipus a situar en totes les plantes, seguint els plànols elaborats per la
direcció facultativa de l'obra, sent revisats en cada posada pel cap d'obra per controlar
visualment el seu correcte posicionat, arriostrament horitzontal de les càrregues a suportar i
la seva estabilitat segons projecte.

Normes bàsiques de seguretat



Els puntals, no aguanten el mateix segons les condicions, quedant a criteri de la direcció
facultativa l'elecció del tipus més adequat a cada cas concret per ser utilitzat deforma
segura. Deforma general, en l'elecció de puntals ha de tenir-se en compte:
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Abans de la jornada laboral i durant la mateixa es tindran en compte les limitacions
imposades pels condicionants atmosfèrics adversos. S'han d'interrompre els treballs amb
pluja intensa, tempesta amb aparell elèctric o vents que dificultin el maneig de
determinades peces o l'estabilitat dels operaris.

Es fitarà, senyalitzarà i abalisarà la zona sota els treballs amb el risc de caiguda d'objectes.

Els treballadors disposaran de formació específica en prevenció de riscos laborals i
coneixeran les instruccions de muntatge, ús i desmuntatge del fabricador.

Mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Els puntals han d'estar protegits contra els riscos de lliscament i de desplaçament.

El puntal triat haurà de tenir a l'altura de la planta una càrrega d'utilització major o igual que
el pes que ha de suportar.

L'altura lliure entre plantes.

El pes del forjat, exactament el pes de l'àrea de forjat que li pugui arribar al puntal.











S'han de colꞏlocar de forma segura i proporcional a la càrrega que han de suportar.

S'ha d'evitar la colꞏlocació de puntals en mal estat o amb passadors improvisats o tacats de
formigó.

Els puntals han d'estar en perfectes condicions de manteniment.

En la fase de desmuntatge dels puntals és necessari tancar la zona de treball per evitar
l'accés de personal aliè a l'operació.

Han d'evitar-se o minimitzar-se les postures forçades i els sobreesforços durant el treball.

S'han d'apilar els puntals de forma adequada i fora dels llocs de pas.

S'utilitzaran cordes de guiat per al maneig de càrregues suspeses.



Una vegada s'ha formigonat, cal verificar que els puntals treballin de forma homogènia i
ajustar-los si fos necessari.





Cal verificar que els puntals s'han colꞏlocat de forma perfectament vertical. En cas que
s'hagin de colꞏlocar de forma inclinada, cal calçar-los amb taulons o similars.

Colꞏlocar els puntals d'acord amb les instruccions del fabricador.



Els puntals s'hissaran a les plantes en paquets flejats pels dos extrems, o en gàbies
preparades a aquest efecte; el conjunt, se suspendrà mitjançant aparell de eslingas del
ganxo de la grua torre.

Es realitzarà revisions periòdiques dels puntals per la persona designada.



Les fileres de puntals es disposaran sobre dorments de fusta, anivellats i aplomats en
l'adreça exacta en la qual hagin de treballar.









Els taulons dorments de suport dels puntals que hagin de treballar inclinats pel que fa a la
vertical seran els que s'encunyaran. Els puntals, sempre recolzaran de forma perpendicular
a la cara del tauló.

ANNEX NÚMERO 6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Página 65 de 109

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 132724 QRF9G-8KELG-54AY6 7F5AF3C646C056F7D2DBDCEB2F129A10D7EE9FD5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: QRF9G-8KELG-54AY6
Data d'emissió: 13 de septiembre de 2021 a les 9:07:40
Pàgina 104 de 356





























Aquesta especialment prohibit l'utilitzar els dobles apuntalaments en el cas en què l'altura
de la planta superi la longitud dels puntals disponibles. En aquests casos s'ha d'acudir a
solucions tècniques tals com el muntatge de cindris o altres sistemes alternatius
constructius.

Quan el sòl sigui poc consistent o irregular, els puntals han de recolzar-se sobre dorments
de fusta per al repartiment de la càrrega. En el cas que la superfície de suport sigui
inclinada s'han d'utilitzar *calzos en forma de tascó amb una inclinació igual al pendent.

Una vegada muntats tots els puntals a l'altura de projecte s'eleven un a un, servint-se de
trípodes o personal. És convenient mantenir un mínim de trípodes, especialment en el
perímetre, per major seguretat fins que s'inicia la recuperació parcial de l'encofrat

Els passadors utilitzats han de ser els originals facilitats pel fabricant, estant expressament
prohibit la utilització de qualsevol altre element substitutiu.

Els puntals s'han de muntar segons determina el projecte per a aquesta planta. Per a això
s'ha de verificar que el passador estigui totalment inserit.

Les dades de les taules facilitades pels fabricants de puntals són per puntals nous o en bon
estat d'ús, aplomats i amb la càrrega vertical centrada, per la qual cosa els puntals en mal
estat han de ser rebutjats doncs la seva utilització no garanteix la seguretat del conjunt.

La protecció contra la corrosió ha de ser efectiva i pels mètodes recollits en el punt 6.3 de la
norma UNE EN 1065

La utilització de trípodes és necessària per a la posterior instalꞏlació de sistemes de
protecció colꞏlectiva (p.i. xarxa horitzontal), en previsió de caigudes a diferent nivell en
treballar sobre l'encofrat horitzontal i altament recomanable ja que ajuden en el muntatge i
faciliten l'estabilitat posterior del sistema; han de ser adaptables als diferents grossors i han
de portar incorporat un segur de desmuntatge involuntari.

Abans del muntatge, especialment després de cada posada, s'ha de revisar l'estat dels
puntals, especialment el roscat, passador, rosques, segur antidesmontaje si ho incorpora i
altres elements de seguretat dels puntals. També s'ha de vigilar que tots dos tubs no
presentin deformacions, esquinçats per orificis o soldadura o mostres de corrosió profunda
que impedeixin la seva perfecta verticalitat. No utilitzar peces diferents a les originals per
substituir una altra danyada o perduda

Estaran dotats en els seus extrems de les plaques per a suport i clavazón.

Mancaran de deformacions.

Els cargols sense fi es tindran greixats per evitar esforços innecessaris.

Tindran la longitud adequada per a la fitació en el qual se'ls instalꞏli.

El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà uniformement
repartit. Es prohibeix les sobrecàrregues puntuals.



No s'han de barrejar diferents tipus de puntals o de diferents fabricadors, doncs la seva
resistència pot variar en relació amb la seva altura, material i altres condicions. En el cas
d'haver d'utilitzar-los s'hauran de prendre com a dades de referència per al càlcul de les
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càrregues, els *puntals que tinguin menors característiques de resistència de càrrega del
conjunt.

Ha d'estar prohibida la circulació de vehicles tipus carretons o dumpers per les proximitats
de la zona d'instalꞏlació dels puntals.



Botes de seguretat.

Equips de Protecció Individual

Casc de protecció.

Armilla reflectora, en cas necessari.

Guants de protecció.

Arnès anti caigudes, en cas necessari.









Talls

Contactes elèctrics

Cops.

Trepitjada sobre objectes

Atrapaments per parts mòbils.

Caigudes a diferent nivell.

Caigudes al mateix nivell.

Sobreesforços

B

B

M

B

M

B

B

M

M

PB

A

M

M

M

A

B

A

A

B

B

SV

M

B

B

M

M

B

M

M

B

B

GR

Cabrestant mecànic (maquinillo)
Riscos

Incendis i Explosions.

B



Comprovar la resistència estructural per part de tècnic prèviament a la seva instalꞏlació.

No es permet la sustentació dels maquinillos per contrapès.

L'ancoratge del cabrestant al forjat es realitzarà mitjançant el mètode establert pel fabricant.

RISC

Caiguda d'objectes i materials.



Mesures preventives
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Els suports dels maquinillos estaran dotats de barres laterals d'ajuda a la realització de les
maniobres.

Es revisarà el bon estat de la posada a terra de la carcassa dels maquinillos.

La presa de corrent dels maquinillos es realitzarà mitjançant una mànega elèctrica
antihumitat dotada de conductor exprés per a presa de terra. El subministrament es
realitzarà sota la protecció dels disjuntors diferencials del quadre elèctric general.

Es disposarà de punts de subjecció per l'arnès anti caigudes a la zona d'utilització del
cabrestant.





S'instalꞏlarà al costat de cada cabrestant un rètol amb la següent llegenda: "ES PROHIBEIX
ANCORAR EL CINTURÓ DE SEGURETAT A AQUEST ELEMENT ".

Es prohibeix ancorar els fiadors dels cinturons de seguretat als maquinillos instalꞏlats.



Es delimitarà la zona de càrrega, en un entorn de 2 m. en prevenció de danys per
despreniments d'objectes durant l'hissat.

En tot moment podrà llegir-se la càrrega màxima autoritzada per a hissar.



No romandrà ningú a la zona de seguretat descrita en el punt anterior durant la maniobra
d'hissat o descens de càrregues.





S'instalꞏlarà, al costat de la zona de seguretat per a càrrega i descàrrega mitjançant
cabrestant, un senyal de "PERILL, CAIGUDA D'OBJECTES".




Estaran dotats de:

o Dispositiu limitador del recorregut de la càrrega en marxa ascendent.



o Ganxo amb pestell de seguretat.
o Carcassa protectora de la maquinària.
Equips de Protecció Individual





Armilla reflectant, en cas necessari.

Casc de protecció.

Guants de protecció.

Botes de seguretat.

Les proteccions seran les següents:



Arnés anti caigudes.




Tràctel i polipast
quest apartat comprèn els treballs d'utilització d'aparells de tracció tipus cabrestant, pull-lift,
polipast, etc.



Muntatges metàlꞏlics estructurals.

Els processos d'utilització d'aquest aparell poden ser múltiples, sent els més freqüents:
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Cops.

Trepitjada sobre objectes

Atrapaments per parts mòbils.

Caigudes a diferent nivell.

Caigudes al mateix nivell.

Sobreesforços

B

M

B

M

B

B

M

M

PB

M

M

A

B

A

A

B

B

SV

B

M

M

B

M

M

B

B

GR

Auxiliar en maniobres d'equip pesat

Riscos

Contactes elèctrics

RISC

Talls.

M

B

B

Incendis i Explosions.
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RISC
Caiguda d'objectes i materials.
Mesures preventives

B

PB
A

SV
M

GR


Les diferents peces que componen aquests mecanismes no estan tancats sent visibles
fàcilment. Això constitueix un avantatge d'existir algun defecte, ja que pot ser localitzat i
reparat immediatament.











Qualsevol deficiència de les assenyalades en el paràgraf anterior obliga a substituir el cable
per un altre original de casa subministradora.

Revisar el cable i els seus elements de fixació (guardacaps, maneguets o grapes
Subjectacables), veure els fils trencats, existència de coques o deformació del mateix
aplanament o destrenzado.

Revisar obertures de ganxos buscant possibles deformacions, fissures, cops, etc.

Càrrega, descàrrega i transport curosos.

Greixar periòdicament amb greix consistent, desmuntant la carcassa i comprovant estat dels
diversos elements del mecanisme (palanques, mordasses, eixos).

Botes de seguretat.



Equips de Protecció Individual



Per a un maneig segur és imprescindible verificar que el pes de la càrrega no supera la
capacitat de l'aparell.

Manejar la palanca un sol operari, rellevant-si l'esforç és prolongat.

Utilitzar l'aparell només quan sigui necessari (no indiscriminadament). Exemple: No usar-lo
per hissar un motor de 2 Tm havent-hi un cabrestant o una grua disponible.

El maneig ha de fer-se amb el mànec-palanca original, sense afegir-longitud alguna.

Casc de protecció.

Guants de protecció.






Les proteccions seran les següents:





o Capacitat de l'aparell (mirar model i sotmetre a prova).

Armilla reflectant, en cas necessari.

Gates anti projeccions, en cas necessari.

Comprovar prèviament:







No utilitzar mai l'aparell com a element de retinguda en maniobres d'equip pesat, quan
qualsevol fallada d'altres elements d'ajuda a la mateixa pugui suposar un augment
important en la càrrega a suportar per aquell: risc de trencament de mecanisme o
mordasses, cable o lliscament del mateix, amb conseqüències greus.

Utilitzar només personal expert.







No utilitzar l'aparell com a element de subjecció fixa en cables tensors de fixació per a
plomes, cabrias, pòrtics, etc. previstos per a maniobres posades per les mateixes causes
que les del paràgraf anterior.



Aquests equips només seran utilitzades per personal autoritzat i instruït, amb una formació
específica i

Obligatori marcatge CE de maquinària.
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Mesures preventives

Riscos

Utilització de grups electrògens fixes i portàtils.

Grups electrògens

o Pes de la peça a moure.



No utilitzar mai l'aparell com a element d'hissat en maniobres combinades, entre si (dues o
tres aparells) o amb altres elements d'hissat quan el pes a elevar sobrepassi la capacitat de
qualsevol d'ells, pretenent distribuir part de la càrrega a suportar, per la impossibilitat de
repartiment proporcional d'esforços: Risc de sobrepassar àmpliament la càrrega màxima
amb trencament de mecanismes, mordasses i cable o lliscament del mateix.

o Estat del cable, ganxos i elements auxiliars.



No situar treballadors en els angles aguts o de "reenviament" (canvis de direcció guiats per
politges), en treballs d'arrossegament de peces pesades, tot i que el pes de les mateixes
sigui assequible a la capacitat de l'aparell (possible augment de la resistència oferta per la
peça per adherència o obstruccions i consegüent trencament de les politges obertes o els
seus elements de fixació).
Normes de manteniment
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Cada equip ha de portar un manual d'instruccions redactat, com a mínim, en castellà, en el
qual s'indiqui, entre altres coses: la instal ꞏ lació, la posada en servei, la utilització,
manteniment i revisions programades, etc.

adequada.

Mantenir nets els rètols de seguretat instal ꞏ lats a la màquina i reemplaci els que faltin.

Manteniment correcte de la maquinària des del punt de vista mecànic.
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Les operacions de manteniment seran les recomanades pel fabricant.

Tots els instruments de control s'han de conservar en perfecte estat d'ús.

o A la posada a terra del quadre general es connectaran les masses de la maquinària
elèctrica de la instalꞏlació.


Tota reparació s'ha de fer a màquina parada i únicament per personal especialitzat.




El manteniment, revisions i reparacions generals només seran efectuats per personal
autoritzat.

o És recomanable que la tensió màxima del grup serà de 220 V i la seva potència
màxima 10 KVA.a instalꞏlació del grup electrogen serà realitzada segons les
disposicions establertes en el REBT.



Respectar en tot moment la senyalització de l'obra.

o Hauran d'disposar d'un cable de protecció d'unió entre el xassís i el motor.




No es manipularan els dispositius de seguretat sota cap concepte.

o Quadres de distribució:

o Cal utilitzar només eines de doble protecció.



Es disposarà de claus de connexió i desconnexió de l'aparell. Parada d'emergència.

La potència del generador serà superior al màxim consum estimat en obra.

Grups sense posada a terra:



















Proveir sempre amb l'equip apagat.

La protecció de les envoltants i preses de corrent serà IP 45 en monofàsic i IP 67 en trifàsic.

Se situarà lluny d'apilaments i elements combustibles

No es colꞏlocarà sobre superfícies humides.

Disposarà de senyalització de risc elèctric.

La connexió, desconnexió i verificació la realitzarà personal capacitat i amb formació
específica.

Les portes del quadre de control i de l'interior romandran tancades.

o No es colꞏlocarà en zones en les que plogui directament sobre el quadre.

o Disposarà de senyalització de risc elèctric.

o La connexió, desconnexió i verificació la realitzarà personal capacitat i amb formació
específica.

o Se solꞏlicitarà a l'empresa instal ꞏ ladora la correcta connexió de la posada a terra i
comprovació de la resistència del circuit de protecció.

o Comprovar el diferencial periòdicament.

o Disposaran d'un interruptor general de tall + Interruptor diferencial + interruptors de
tall per cada circuit de sortida.



Disposar d'un extintor a la proximitat de l'equip.





El neutre del grup estarà posat a terra en el seu origen, el mateix que la massa del grup,
que també estarà connectada a terra. Les dues preses de terra han de ser elèctricament
diferents.

La seva ubicació estarà perfectament ventilada per evitar la formació d'atmosferes tòxiques
o explosives.

S'instalꞏlarà de manera que resulti inaccessible per a persones no especialitzades ni
autoritzades per al seu maneig.

Equips de Protecció Individual
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o Evitar desordre amb excés de cables "enredats" sobre el sòl.

o Si es detecta un escalfament pot ser degut a una fallada d'aïllament o un excés de
potència demandada per les màquines connectades a aquest cable.

o La secció del cable serà prevista en funció de la demanda de potència.

o En ambient humit o intempèrie els cables aniran situats sobre pal en alçada.

o Els conductors no s'han de situar directament sobre el sòl. Si això no és possible
utilitzar canalització plàstica per entubarlos.

o Les connexions entre cables no es poden fer amb cinta, cal utilitzar clavilles
homologades.

o No s'han d'utilitzar conductors amb aïllament defectuós.

o Cables de distribució:

o En cas d'obres de gran longitud o edificació, se situarà un quadre a cada planta.

o Les portes del quadre elèctric romandran tancades.





El grup alimentarà, en cas necessari, a un quadre general que, a més de l'aparellatge d'ús i
protecció de tota la instalꞏlació, disposarà de:

Grups amb posada a terra:



o Sistema per posada a terra general de les masses dels receptors elèctrics que facin
servir, totalment independent elèctricament de les posades a terra del grup.
o Sistema de protecció diferencial d'acord amb la resistència elèctrica de la posada a
terra, sent la sensibilitat no major a 30 mA.
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Casc de protecció durant la càrrega i descàrrega.

Guants de protecció dièlectrics i per manipulació de combustibles

Botes de seguretat.

Les proteccions seran les següents:











estisores

apòsits adhesius

esparadrap

benes

cotó hidròfil

guants d’un sol ús
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Les llums per a l’enllumenat general i accessoris es situaran a una distància mínima de 2,50 m del
terra, aquelles on es pugui arribar amb facilitat estaran protegides amb una coberta resistent.

Les bases d’endolls hauran de ser homologades i amb tapa. No s’han de fer servir per alimentar
receptors amb una intensitat superior, ni connectar diversos receptors encara que no es superi la
intensitat nominal. La parella mascle-femella de les preses de corrent hauran de ser del mateix
tipus.

Els aparells portàtils, seran estancs a l’aigua i convenientment aïllats.

Els conductors, si van pel terra, no es trepitjaran ni es colꞏlocaran materials sobre d’aquests; al
creuar zones de pas estaran protegits adequadament.

Qualsevol part de la instalꞏlació, es considerarà sota tensió mentre no es comprovi el contrari amb
aparells destinats a l’efecte.

Tenir cura del manteniment dels punts d’unió de la línia d’enllaç de la posta a terra amb l’elèctrode
de la carcassa metàlꞏlica de les màquines. Tota la maquinària d’obra haurà d’estar connectada a la
xarxa de presa de terra.

Comprovar diàriament el bon funcionament del disparador del diferencial contra contactes elèctrics
indirectes, i mensualment, amb els aparells escaients, que es dispari correctament a la intensitat de
defecte que tingui prefixada.

Les mesures generals de seguretat en la instalꞏlació elèctrica són les següents:

La instalꞏlació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i
comprovació de l’instalꞏlador.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.

1.5.1. Instalꞏlació eléctrica provisional d’obra

1.5.- Instalꞏlacions provisionals

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el
material utilitzat o caducat.

pinces

Armilla reflectant.

desinfectants i antisèptics autoritzats





gases estèrils





1.4- Serveis de salubritat i confort del personal
1.4.1. Instalꞏlacions de higièniques
Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles
15 i del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Lavabos: com a mínim un per a cada 10 persones.
Vestuaris: Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
Menjador: Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2
per treballador que mengi a l’obra. Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de
subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar
menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per
a dipositar les escombraries.

1.4.2. Local d´assistència a accidentats
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra.
L’armari farmaciola, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives auto
adherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat,
pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls,
termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil,
custodiada per l’encarregat.
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.



A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:
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Existirà una senyalització, prohibint-se l’entrada de persones no autoritzades als locals on estigui
instalꞏlat l’equip elèctric, així com l’advertència de risc d’electrocució sobre els quadres elèctrics de
l’obra.
Es substituiran les mànegues, immediatament que presentin un deteriorament de la capa aïllant de
protecció.
Es comprovarà la xarxa de preses de terra i es procedirà al seu manteniment al llarg de la durada
de la instalꞏlació.
Els grups hauran de presentar presa de terra en el cas de que no estiguin connectats a la presa de
terra del quadre general.

1.5.2. Instalꞏlació contra incendis





















Es retiraran de la zona de treball aquells materials que siguin combustibles. En cas de no
poder realitzar la retirada de materials combustibles es procedirà a protegir-los mitjançant
flassades humides.

Aquells treballs que impliquin elevació de temperatura, tall amb projecció de partícules
incandescents i soldadura es faran en llocs adequats on no existeixi risc d'incendi.

Ensinistrament en l’ús d’extintors per part dels treballadors.

S’avisaran als bombers immediatament en cas d’incendi.

Revisió dels extintors anual del seu estat de funcionament.

Es colꞏlocaran senyals de localització, indicant la posició de l’extintor, sortides
d’emergència, prohibició de fumar a magatzems amb productes inflamables, etc.

Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles; per això la importància de l’ordre i la
neteja a tots els treballs, fonamentalment a les escales.

S’han de considerar altres mitjans d’extinció, com sacs de sorra, aigua, etc.

Es prohibirà fumar als magatzems amb elements de combustió fàcil.

Es realitzarà una revisió periòdica de les instalꞏlacions elèctriques provisionals, de les
provisions de substàncies combustibles amb envasos tancats i convenientment aïllats i
protegits.

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip
a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids,
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i
ventilació adequats. Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran
les següents:



Es vigilarà la caiguda d'espurnes i projeccions incandescents i una vegada finalitzat el
treball es supervisarà l'entorn.
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1.6.- Àrees auxiliars. Acopis i maquinaria
Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínimsmàxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips
inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i ilꞏluminades adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada,
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

1.7.- Tractament de residus i substàncies perilloses

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i
d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció
com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase
de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i
les instalꞏlacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els
seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat)
dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de
mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.
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1.8.- Senyalització dels riscos de treball
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En
el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la
immediació d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la
seva observació quan és l’apropiada i està ben colꞏlocada, fa que l’individu adopti conductes
segures. No és suficient amb colꞏlocar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia
obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al colꞏlocar les mires per a
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.







Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instalꞏlacions
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.

Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:



La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i
organitzatives de protecció colꞏlectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.





El color utilitzat per a la ilꞏluminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les
senyals o panells de senyalització.

Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistència suficient.

Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resistència suficient.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
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Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.

1.9.- Aplicació de la seguretat al manteniment i conservació de l´obra

El Reial decret 1.627/1997 exigeix que a més dels riscos previsibles durant el transcurs de l'obra es
contemplin també els riscos i mesures correctives corresponents als treballs de reparació,
conservació i manteniment de les obres construïdes.

La dificultat per desenvolupar aquesta part de l'Estudi de Seguretat estreba que en la majoria dels
casos no existeix una planificació per al manteniment i conservació, d'altra banda, és difícil fer la
previsió que elements han de ser reparats.

L'experiència demostra que els riscos que apareixen en les operacions de manteniment,
entreteniment i conservació són molt similars als quals apareixen en el procés constructiu, per això
remetem a cadascun dels epígrafs dels desenvolupats en l'Estudi de Seguretat i Salut, en els quals
es descriuen els riscos específics per a cada fase d'obra.

1.10.- Formació i Informació

Tots els treballadors presents a l'obra han de tenir una formació teòrica i pràctica, suficient i
adequada, en matèria preventiva, específica a les funcions que exerceixi o els equips de treball
que manipuli.

La formació s'ha de centrar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador,
adaptar-se a l'evolució dels riscos ia l'aparició d'altres nous i repetir-se periòdicament, si fos
necessari.

Els treballadors presents en l'obra, les empreses estiguin sota el Sector de la Construcció, han de
disposar de la formació obligatòria descrita en el V Conveni del Sector de la Construcció vigent de
2012-2015. La formació preventiva recollida en aquest conveni inclou una formació inicial, o de
primer cicle, denominada Aula Permanent i una formació de segon cicle específica per a diversos
oficis.

Els treballadors assignats amb funcions de recursos preventius, o que assumeixin funcions
preventives en obra com a responsables de seguretat o supervisors de seguretat, han de comptar
amb, almenys una formació de Nivell Bàsic en PRL, d'acord igualment a l'exigit en el IV Conveni
del Sector de la Construcció.

La formació en PRL en l'obra serà una activitat preventiva de màxima importància. En funció de les
unitats d'obra, equips de treball a emprar, concurrència d'activitats, presència de treballadors
autònoms, etc, es planificarà en cas de ser necessari la realització d'activitats formatives i
informatives específiques impartides en el propi centre de treball pel Servei de Prevenció o
empresa especialitzada.

Igualment, caldrà informar per escrit a tots els treballadors de l'obra sobre els riscos presents al
centre de treball, en relació amb el seu lloc de treball, incloent-hi totes les activitats que el
treballador pugui executar, informació sobre els productes químics, maquinària, equips de treball,
etc. Aquesta informació ha de recollir els riscos, mesures preventives, equips de protecció,
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mesures d'emergència, etc, incloses en el present PSS de l'obra i Annexos. Aquesta informació
podrà ser lliurada pel responsable de cada empresa contractista o subcontractista als seus
treballadors.
Es disposarà dels registres necessaris que acreditin la formació i informació de tots els treballadors
presents en l'obra.
El contingut d'aquest apartat serà igualment aplicable als treballadors autònoms presents en l'obra,
llevat dels requisits específics del Conveni de la Construcció.
Les empreses presents en l'obra l'activitat no estigui inclosa en el Sector de la Construcció, han de
complir els requisits específics del seu conveni col ꞏ lectiu d'aplicació pel que fa a activitats
formatives, en cas de disposar-ne.

1.11.-Reconeixement metge previ als treballadors
En funció del que estableix l'article 22 de la Llei 31/95 l'empresari garantirà als treballadors al seu
servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al seu treball.
Aquesta vigilància es realitzarà a través de reconeixements mèdics amb protocols específics en
funció dels riscos del treball a ocupar, aquest reconeixement ha de ser previ i obligatori a l'inici de
l'activitat repetint després de forma anual, o segons la freqüència estimada pel metge assignat a la
vigilància de la salut. Aquests reconeixements posteriors al previ no tenen caràcter obligatori però
si ha de constar la renúncia del treballador per escrit, aquest caràcter de voluntarietat serà possible
en aquells casos en què no hi hagi una disposició legal en relació amb la protecció de riscos
específics i activitats d'especial perillositat que obligui a realitzar reconeixements previs i periòdics
als treballadors que ocupin un lloc de treball en què hi hagi un risc de malaltia professional, així
com segons el que estableix l'avaluació de riscos elaborada pel Servei de Prevenció.

1.12.-Serveis de prevenció i organització de la seguretat a l’obra





Tots els treballadors destinats a l'obra posseiran justificants d'haver passat reconeixements
mèdics preventius i de capacitat per al treball a desenvolupar, durant els últims dotze

Almenys un dels treballadors destinats a l'obra posseirà formació i ensinistrament específic
en primers auxilis a accidentats, amb l'obligació d'atendre a aquesta funció en tots aquells
casos en què es produeixi un accident amb efectes personals o danys o lesions, per petits
que aquests siguin.

L'empresa contractista encomanar a la seva organització de prevenció la vigilància de
compliment de les obligacions preventives d'aquesta, plasmades en el pla de seguretat i
salut de l'obra, així com l'assistència i assessorament al Cap d'obra en totes les qüestions
de seguretat es plantegin al llarg de la durada de l'obra.

L'empresa constructora està obligada a disposar d'una organització especialitzada de prevenció de
riscos laborals, d'acord amb el que estableix el Reial decret 39/1997, citat: quan tingui una plantilla
superior als 250 treballadors, amb Servei de Prevenció propi, mancomunat o aliè contractat a
aquests efectes, en qualsevol cas degudament acreditat davant l'autoritat laboral competent o, en
supòsits de menors plantilles, mitjançant la designació d'un o diversos treballadors, adequadament
formats i acreditats a nivel bàsic, segons estableix el Reial decret 39 / 1997.
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L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar els
treballadors de les empreses concurrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció.

El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de
treball, en particular quan puguin generar riscos qualificats com greus o molt greus o quan
es desenvolupin en el centre de treball activitats incompatibles entre si per la seva
incidència en la seguretat i la salut dels treballadors.

L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en el centre de
treball.

L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva establerts a l'article 15
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, per les empreses
concurrents en el centre de treball.

Com s'especifica en el REIAL DECRET 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa
l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria
de coordinació d'activitats empresarials, la coordinació d'activitats empresarials per a la
prevenció dels riscos laborals ha de garantir el compliment dels objectius:

1.13.- Coordinació activitats

Recursos preventius, amb la funció de vigilar el compliment del pla de seguretat i salut per
part dels seus treballadors i dels seus subcontractistes, així com d'aquells que, tot i no ser
de les seves empreses, puguin generar risc per als seus treballadors.

Tècnics de prevenció designats per la seva empresa per a l'obra, que ha de planificar les
mesures preventives, formar i informar als seus treballadors, investigar els accidents i
incidents, mantenir actualitzat i complet l'arxiu de seguretat i salut de la seva empresa en
obra.

Per tal d'aconseguir que el conjunt de les empreses concurrents en l'obra tinguin la
informació necessària sobre la seva organització en matèria de seguretat en aquesta obra,
així com el procediment per garantir el compliment del pla de seguretat i salut de l'obra per
part de tots els seus treballadors, aquest pla de seguretat i salut contemplarà l'obligació que
cada subcontracta designi abans de començar a treballar en l'obra, almenys:

mesos, realitzats en el departament de medicina del treball d'un Servei de Prevenció
acreditat.





Intercanvi d'Informació entre contractista, subcontractistes i treballadors autònoms
mitjançant la posada a disposició i informació als subcontractistes i treballadors autònoms
del Pla de Seguretat i Salut de l'obra, incloent totes les seves modificacions i
actualitzacions. Aquest intercanvi d'informació quedarà documentat per escrit.

Pel que en aquesta obra es realitzaran:



Es procedirà a l'elaboració d'Annexos al Pla de Seguretat i Salut d'acord necessitats que es
plantegin en el transcurs de l'obra. S'informarà sobre els mateixos als directament i
indirectament afectats.
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Mitjançant la Constitució d'una Comissió de Coordinació de subcontractistes i Celebració de
Reunions periòdiques.

Mitjançant l'assignació i presència dels Recursos Preventius i la seva colꞏlaboració entre
ells.

Impartició d'instruccions a través dels Comandaments directes de l'obra, de la Direcció
Facultativa del Coordinador de Seguretat i Salut i de la Inspecció de Treball.

De manera general, en l'obra, serà constituïda una Comissió de Coordinació amb subcontractistes
integrada per l'equip d'obra i un representant de cada empresa subcontractista, Treballadors
Autònoms.
Aquesta Comissió es reunirà, almenys, mensualment, de forma ordinària, i extraordinàriament en
funció de les necessitats preventives immediates o urgents de l'obra, davant de canvis de projecte,
canvis de procediments constructius, canvis en les previsions del Pla, davant l'ocurrència de
accident / so Incident / s, a petició de qualsevol de les parts implicades en matèria preventiva,
relatius a la Prevenció de l'obra, aixecant actes de les reunions, les quals s'arxivaran a la carpeta
de Seguretat i Salut. A aquesta reunió serà convocat el Coordinador de Seguretat i Salut.

1.14.-Pla d’emergència i evacuació interna d’accidents
Una actuació preventiva eficaç respecte dels riscos només es pot fer mitjançant la planificació,
posada en pràctica, seguiment i control de les mesures de Seguretat i Salut integrades en les
diferents fases del procés constructiu. L'elaboració d'aquest Pla d'Emergències i Evacuació respon
a la posada en marxa d'aquestes mesures.





Descripció detallada de l’obra i del medi físic en el qual es du a terme: Descripció de
cadascuna de les activitats dutes a terme objecte del pla; Descripció del centre on es diguin
a terme les activitats objecte del pla; Descripció de l’entorn urbà, industrial o natural en el
qual figurin els edificis, instalꞏlacions i àrees on es du a terme l’activitat; Descripció dels
accessos. Condicions d’accessibilitat per a l’ajuda externa.

Identificació dels titulars i de l’emplaçament de l’obra: Adreça postal de l’emplaçament.
Telèfon i fax. Nom del director del pla d’autoprotecció i del director o directora del pla
d’actuació en emergència, en el cas que siguin diferents. Adreça postal, telèfon i fax.

Per tant, posteriorment a l’acceptació del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista estarà obligat a
redactar el Pla d’emergències i evacuació interna d’accidentats a les obres de l’edificació. Per
l’obra en qüestió, en aquest pla s’haurà d’adjuntar, com a mínim, la següent documentació:



Inventari i descripció de les mesures i mitjans d’autoprotecció. Inventari i descripció de les
mesures i mitjans, humans i materials, de què disposa l’entitat per controlar els riscos
detectats, afrontar les situacions d’emergència i facilitar la intervenció dels serveis externs
d’emergències. En aquest sentit, s’ha de descriure i nomenar les següents figures:
o Cap d’emergències i persona substitutòria.
o Cap d’intervenció i persona substitutòria.
o Cap de zona i persona substitutòria.
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o Equips de primera intervenció.

o Equips de segona intervenció.

o Equips d’alarma i evacuació.

o Equips de Rescat i Primers Auxilis.

Inventari d’equips de primers auxilis i assistència a accidental: ubicació i contingut de
farmacioles, assistència a accidentals.



També es descriuran les mesures i els mitjans, humans i materials, disponibles en aplicació de
disposicions específiques en matèria de seguretat, és a dir: extintors, BIE’s, ventilacions
provisionals i tota mena de dispositius.

Pla d’actuació davant d’emergències. S’hi han de definir les accions que s’han de dur a
terme per al control inicial de les emergències, i s’hi ha de garantir l’alarma, l’evacuació i
l’auxili. Ha de comprendre:

o Identificació i classificació de les emergències: En funció del tipus de risc, segons la
gravetat i en funció de l’ocupació i mitjans humans.

a) Detecció i alerta.

o Procediments d’actuació davant emergències:

b) Mecanismes d’alarma.

b.1) Identificació de la persona que ha de donar els avisos.

b.2) Identificació del Centre de Coordinació d’Atenció d’Emergències de
Protecció Civil.

c) Mecanismes de resposta davant de l’emergència.

d) Evacuació i/o confinament.

e) Prestació de les primeres ajudes.

f) Maneres de recepció de les ajudes externes.

o Identificació i funcions de les persones i equips que han de portar a terme els
procediments d’actuació en emergències.



Realització de simulacres: posada en pràctica i dies que es faran.

o Identificació del responsable de la posada en marxa del pla d’actuació davant
d’emergències.



1. Telèfons del personal d’emergències.

Directori de comunicacions:

2. Telèfons d’ajuda exterior.
3. Altres formes de comunicació.
Plànols.
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Plànol d’ubicació d’equips d’extinció d’incendis per planta o obra.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats.

S’haurà d’elaborar, com a mínim els següents plànols:


Plànol d’ubicació de punts de trobada i centre de control.




1.15.-Extinció d’incendis
En cas d’incendis, explosions i/o deflagracions en el transcurs de les obres, és necessari comptar
in situ amb un bon sistema d’extinció d’incendis de tot tipus que garanteixi que en cas que es
produís aquesta situació accidental, aquest es pugui controlar i apagar en condicions de seguretat.
Es preveu que en la present obra puguin existir materials comburents que originin les següents
classes de foc:

En base a això, en la present obra, s’empraran extintors de pols sec o polivalent (més recomanable
aquests) per la seva efectivitat sobre focs de classes A, B i C i inclús elèctrics fins a 1000 volts,
segons indicacions del fabricant, al costat de les casetes d’obra i en aquells llocs que es cregui
siguin susceptibles de generar incendis.
Per tant, es preveurà un equip d’extinció composat per 4 extintors de pols ABC i 1 de Co2. Aquests
aniran acompanyats de la corresponent placa fotoluminiscent que haurà de complir totes les
prescripcions de la norma UNE 23035 “Seguretat contra incendis. Senyalització fotoluminiscent”, i
podran ser de categoria B (150 milicandelas de reflexió) al ser una obra ubicada a la intempèrie i
en les oficines i casetes de l’obra.
Abans de la seva implantació, el contractista haurà de verificar que han passat la corresponent
revisió anual de timbratge en cas de ser equips que s’han instalꞏlat prèviament en altres obres. No
s’acceptaran equips que ja hagin estat utilitzats per extingir focs amb anterioritat. El detall de les
operacions està indicat en la Norma UNE 23120:





Inspecció ocular de l'estat de la mànega, broquet o llança, vàlvules i parts mecàniques.

En el cas d'extintors de pols amb ampolleta de gas d'impulsió es comprovarà el bon estat de
l'agent extintor i el pes i aspecte extern del ampolla.

Comprovació del pes i pressió en el seu cas.

El manteniment de extintors portàtils contra incendis haurà de contemplar els següents aspectes:
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1.16.-Planificació preventiva aplicable al risc d’Agents Atmosfèrics

A continuació s'estableixen una sèrie de mesures encaminades a la protecció dels treballadors
contra les inclemències atmosfèriques que puguin comprometre la seva seguretat i salut.

Es disposarà en obra d'informació meteorològica actualitzada a fi de planificar l'execució dels
treballs.



No estarà permès l'utilització de grues ni la manipulació mecànica de càrregues.

En jornades amb previsió de condicions climatològiques adverses, com i com, presència de
tempestes, fortes pluges, vents intensos, etc, es prendran les següents mesures:

o En aquelles situacions de condicions extremadament severes, els treballs en obra
amb algun tipus de risc derivat d'aquestes inclemències seran suspesos.

o La maquinària elèctrica, especialment la de gran potència no podrà utilitzar-se en
cas de tempestes amb aparell elèctric.

o Els treballs en rases profundes amb risc d'enfonsament seran suspesos en cas de
pluges intenses.

o Es disposarà de previsió de bombes de buidatge en cas de treballs en rases, pous,
soterranis, etc.

o El tancament i aplecs d'obra seran revisats i reforçats, en cas de ser necessari, en
jornades amb forts vents.

1.17.- Planificació de l’acció preventiva







La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars: En general es
donarà preferència a la manipulació mecànica enfront de la manual. Quant a la manipulació
mecànica s'atendrà al que es disposa al R.D 1215/97. S'haurà de tenir en compte que els
equips a emprar i els mitjans d'hissat hauran de ser compatibles entre si i amb la càrrega a
transportar.

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació:
S'indicarà entre altres qüestions com es va a accedir als llocs, les vies de circulació
utilitzades, els elements de delimitació necessaris per a cada tall, etc...

Manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja: Com es va a emmagatzemar el material
necessari i innecessari, si es va a eliminar periòdica o immediatament, si va a haver-hi
personal encarregat d'això, etc… Tot això aplicat a les diferents fases, tasques i operacions.

El Contractista inclourà en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra un procediment a través del qual es
va a garantir l'aplicació dels principis de l'acció preventiva durant les següents tasques o activitats:



El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes
que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors:
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S'establirà un procediment segons el qual es pugui verificar que l'engegada i posterior
manteniment de les instalꞏlacions i quants dispositius siguin precisos per a l'execució de l'obra
s'efectuen d'acord amb les instruccions donades per fabricants, instalꞏladors, tècnics, etc…
S'indicarà que es disposarà d'un arxiu dels registres documentals de les activitats d'inspecció,
revisió i manteniment.

La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses:

En funció dels materials a emprar i de les seves característiques fisicoquímiques s'especificaran les
diferents àrees assignades a cadascun d'ells així com les vies d'accés a les mateixes.
D'altra banda es determinaran les zones amb accés restringit de personal, delimitant aquestes i
especificant els procediments per garantir aquesta restricció.















Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es
realitzi en l'obra o prop del lloc de l'obra:

Totes les empreses que participin en l'obra hauran de tenir designada una persona
encarregada de les funcions de coordinació d'activitats empresarials.

La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

Es tractaran en aquest apartat els que per la seva naturalesa no tenen la condició de
perillosos. S'indicarà com es van a emmagatzemar i evacuar: contenidors, tremuges de
desenrunament, cintes transportadoras, etc.

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i enderrocs:

En qualsevol cas, la recollida ha d'indicar-se que es realitzarà d'acord amb la legislació
específica que li correspongui a cadascun d'ells.

S'haurà d'indicar quins seran aquests, i com es va a procedir a la retirada.

La recollida dels materials perillosos utilitzats:

S'especificarà també les mesures de seguretat a les zones de magatzematge i s'indicarà també
que per a les substàncies i preparats perillosos s'atendrà a l'especificat en les fitxes de dades de
seguretat que acompanyen a cadascuna d'elles.



Les incompatibilitats internes es veuran a través del cronograma d'obra i les externes caldrà definirles entre les quals es puguin presentar, tals com a presència de tràfic, les provinents d'altres obres,
treballs en edificis en ús, etc
S'indicarà que aquest procediment serà actualitzat a mesura que vagi avançant l'obra, així com en
el cas que encara no es tingui definit algun dels punts, s'indicarà que serà elaborat una vegada que
comenci l'obra.

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES

L’ Enginyer Autor del Projecte

Castelló d’Empúries, octubre de 2.020

Luis Jiménez González

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
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3. Plec de condicions
3.1. Disposicions legals d’aplicació
L’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, estarà regulada a tot al llarg de la seva
execució, a més de per les definicions del present estudi, per les següents normatives, que es
consideren d’obligat compliment per a les parts implicades:



















“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE
de 26 de septiembre de 1995)”.

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.

“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre
de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.

“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT),
adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”.

“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.

“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad
e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.

“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de
28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anulꞏlada parcialment
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.

“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”.
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.

“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5,
7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de
1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per
“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción.OM 20
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 dediciembre de
1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966(BOE 1 de octubre de
1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956(BOE 2 de febrero de 1956)”
i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

Convenis colꞏlectius.
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“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE
112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de
2004)”.

“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo
de 2001)”.

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre
de 1999)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de
1998).

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D.
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.

“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en
las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007
(BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de
2004)”.

“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de
abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.
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Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcción (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de
25 de agosto)”.

“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(BOE 23 de marzo de 2007)”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
(BOE 250 de 19 de octubre)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición
a vibraciones mecánicas”.

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades
de reacción y de resistencia frente al fuego”.

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de
les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels
comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7
d’octubre de 2004).

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31
de enero de 2004).

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos
(BOE 10 de enero de 2004)”.



“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Reglamento REACH)”.
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''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo

“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.”

“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”

“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”

''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de
6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).''

''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).''

''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).''

''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).''

“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005,
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente
a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”.

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades
per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per
a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de
2009).
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“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de
2001)”.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre
de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de
2000)”.

Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment
de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTEIEE/ 1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.

“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de
19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.

Prescripcions tècniques a complir por les instalꞏlacions elèctriques

''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas
químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).''

''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección
civil ante el riesgo químico.'' que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro,
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH).''

''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH).''

''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH).''

al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados
químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).''



Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).
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“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 24 de Febrer de 2003).

“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”.
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de
27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.

Ordenances municipals.

Normes tècniques de incendis

“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión:
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y
temporales de obras”.

“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT
01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.

“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de
septiembre de 2002)”.





Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de
marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”.
Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”,
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de
abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8
de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de
septiembre de 2001)”.

“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”.

Normes tècniques a complir pels equips de protecció individual



“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
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Normes Tècniques Reglamentàries.

“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del
Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.

(BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6
de marzo de 1997)”.

















“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de
1997)”.

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril
de 1997)”.

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”.
Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de
2008)”.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo
de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990
(BOE de 28 de noviembre de 1990)”.

“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo
de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir
los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para laaprobación de sus
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.

Normes de seguretat aplicables a equips i maquinaria



“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE
de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre
de 2004)”.
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“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones
e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados.
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de
2003)”.

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de
31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre
de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de
junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i
“Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.

Instruccions Tècniques Complementaries:

''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008,
de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en
servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.''

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio
de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de
presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento
de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decret
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

Normes de senyalització
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Normes diverses


“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D.
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”.



“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre
de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura
previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per
la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.





“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.

“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.



Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).


“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.

Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.



Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 10 de juliol de 1987).



Convenis colꞏlectius.





“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de
1991)”.



“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”











“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.

“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante
el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
(BOE 11 de marzo de 2006)”.

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”.
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de
trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.

“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de
24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de
2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscs Laborables, els principis de l’acció preventiva que
es recullen en el seu article 15 s’aplicaran durant l’execució de l’obra i, en particular, en les
següents tasques o activitats:

3.2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra

Normes relatives a condicions ambientals



“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24
de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.





“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de
16 de noviembre de 2007)”.

El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

L’emmagatzemament i l’eliminació o evacuació de residus i runes.

La recollida dels materials perillosos utilitzats.

La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
G.
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H.

F.

E.
El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les
instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

D.

C.
L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

B.

A.
El compliment del pla operatiu de control de la concentració de gasos tòxics i/o
perillosos.
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I.
J.
K.

La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es
realitzi en l’obra o a prop del lloc de l’obra.

3.3. Obligacions dels contractistes i subcontractistes









Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes
les mesures que han d’adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l’obra.

Complir la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals, tenint en compte, en el seu
cas, les obligacions sobre coordinació d’activitats empresarials previstes en l’article 24 de la
Llei de Prevenció de Riscs Laborals, així com les disposicions mínimes establertes en
l’annex IV del present Reial Decret, durant l’execució de l’obra.

Complir i fer complir al seu personal l’establert al pla de seguretat i salut al que es refereix
l’article 7 del R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre.

Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen el l’article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscs Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l’article 10 del present Reial Decret.

1. Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a:



Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i
de salut durant l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa.

2. Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures
preventives fixades al pla de seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els correspondran
a ells directament, o en el seu cas, als treballadors autònoms per ells contractats.
A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències
que es derivin de l’incompliment de les mesures previstes al pla, als termes de l’apartat 2 de
l’article 42 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals.
3. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.4. Obligacions dels treballadors autònoms
1. Els treballadors autònoms estaran obligats a:

Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes a l’annex IV del R.D.
1627/1997 de 24 d’octubre durant l’execució de l’obra.

A.
Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscs Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats
indicades a l’article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre.
B.
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C.

Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscs que estableix per als
treballadors l’article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals.

D.
Ajustar la seva actuació en l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats
empresarials establerts a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, participant
en particular en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagués establert.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa.

E.
Utilitzar equips de treball que s’ajustin al disposat al Reial Decret 1215/1997, de 18 de
juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització
pels treballadors d’equips de protecció individual.
F.

3.5. Condicions dels mitjans de protecció

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció colꞏlectiva tindran fixat un període
de vida útil, rebutjant-se al seu termini.

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una
determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data
d’entrega.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que va ser
concebut (per exemple, per un accident) serà rebutjat i reposat al moment).

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgades o toleràncies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.

L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.

3.5.1. Proteccions personals

Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normas de Homologación del Ministerio de
Trabajo (O.M. 17/05/72, BOE 29/05/74) i al d’equips de protecció individual (R.D. 773/1997 de 30
de maig de l’Estat espanyol, sempre que existeixi en el mercat.

En els casos en que no existeixi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les
seves respectives prestacions.

3.5.2. Proteccions colꞏlectives

Límits de desplaçaments de vehicles:

o Disposaran de potes per a mantenir la seva verticalitat.

o Tindran com a mínim 90 cm d’alçada, estan construïdes a base de tubs metàlꞏlics.

Tanques de limitació i protecció:

Els elements de protecció colꞏlectiva tindran preferència sobre els de protecció individual i
s’adjuntaran a les característiques fonamentals següents:
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o Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de
rodons clavats al mateix, o d’altra forma eficaç.
Corredors de seguretat:
o Podran realitzar-se a base de portalons amb peus drets i llinda a base de taulons
embridats, fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons.
o Aquests elements també podran ser metàlꞏlics (els pòrtics a base de tub o perfils i la
coberta de xapa).
o Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que es previngui puguin caure,
colꞏlocant elements esmorteïdors sobre la coberta (sacs, capa de sorra, etc.).
Baranes:
o Disposaran de llistó superior a una alçada de 90 cm, de suficient resistència per a
garantir la retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermedi, així com el
corresponent entornpeu.
Filats:

Lones:

o Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin,
amb garantia, la funció protectora per a la que estan previstos.


Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de
xarxes:

Riscs:

o Seran adequats en agent extintor i grandària al tipus d’incendi previsible i es
revisaran cada sis mesos com a màxim.

Extintors:

o Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, al menys, en la època més seca de
l’any.

o La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per l’enllumenat de 30 mA i
per a força de 300 mA. La resistència de les connexions de terra no serà superior a
la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió
màxima de 24 V.

Interruptors diferencials i connexió a terra (massa):

o Tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos
d’acord amb la seva funció protectora.

o Seran de bona qualitat i de gran resistència a la prolongació de la flama.








o Les pistes per a vehicles es regaran convenientment per a evitar aixecaments de
pols pel trànsit dels mateixos.
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3.6. Serveis de prevenció

3.6.1. Coordinadors en matèria de seguretat i salut

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors
autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor, abans de l’inici dels treballs, designarà un
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

A.

Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra haurà de desenvolupar les
següents funcions:

o En prendre les decisions tècniques i d’organització per a planificar els diferents
treballs o fases de treball que hagin de desenvolupar-se simultàniament o
successiva.

o En estimar la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases
de treball.

B.
Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, en el seu cas, els
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els
principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscs
Laborals durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats a que es
refereix l’article 10 d’aquest Reial Decret.

D.

Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de
treball.

Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscs Laborals.

C.
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les
modificacions introduïdes en el mateix. Conforme al disposat en l’últim paràgraf de l’apartat
2 de l’article 7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la
designació de coordinador.

E.

F.
Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades puguin
accedir a l’obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la
designació de coordinador.

3.6.2. Llibre d’incidències

A cada centre de treball existirà amb motiu de control i seguiment del pla de seguretat i salut un
llibre d’incidències que constarà de fulls per duplicat, habilitat a l’efecte.



La oficina de Supervisió de Projectes o organisme equivalent quan es tracti d’obres de les
Administracions públiques.

El colꞏlegi professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut.

El llibre d’incidències serà facilitat per:
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El llibre d’incidències, que haurà de mantenir-se sempre en l’obra, estarà en poder del coordinador
en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos necessària la designació
de coordinador, en poder de la direcció facultativa. A l’esmentat llibre tindran accés la direcció
facultativa de l’obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les
persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció a les empreses intervinents en
l’obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de
seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, les quals podran fer
anotacions en el mateix, relacionades amb la finalitat que al llibre se li reconeixen en l’apartat 1.
Efectuada una anotació al llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l’execució de l’obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa,
estaran obligades a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una còpia a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social de la província en que es realitza l’obra. Igualment hauran de notificar les
anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest.

3.6.3. Servei Tècnic de Seguretat i Salut
L’obra haurà de comptar amb un Tècnic de Seguretat, en règim permanent, la missió del qual serà
la prevenció de riscs que puguin presentar-se durant l’execució dels treballs i assessorar al Cap
d’Obra sobre les mesures de seguretat a adoptar.
Així mateix, investigarà les causes dels accidents esdevinguts per a modificar els condicionants
que els van produir per a evitar la seva repetició.
Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors
autònoms, o diversos treballadors autònoms, la direcció de l’obra, abans de l’inici dels treballs
designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

3.6.4. Servei mèdic
L’empresa constructora comptarà amb Servei Mèdic d’empresa propi o mancomunat.

3.7. Instalꞏlacions mèdiques
Es disposarà d’un local destinat a Farmaciola central, equipat amb el material sanitari i clínic per a
atendre qualsevol accident, a més de tots els elements d’assistència als treballadors i altres
funcions necessàries pel control de la sanitat en l’obra.
Serà obligatòria l’existència d’una farmaciola de tall en aquelles zones de treball que estiguin
llunyanes a la farmaciola central, per a poder atendre petites cures, dotats amb l’imprescindible
material actualitzat.

3.8. Instalꞏlacions d’higiene i benestar
Considerant el nombre previst d’operaris, es preveurà la realització de les següents instalꞏlacions.

3.8.1. Vestidors
Es disposarà d’una zona de vestidors pels treballadors amb penjadors
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3.8.2. Serveis





Dutxa individual amb aigua freda i calenta.

Lavabo amb mirall i sabó.

Inodor en cabina individual.

Disposarà d’un local amb els següents serveis:



3.9. Pla de seguretat i salut

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi al
personal, així com als seus medis i mètodes d’execució.

L’ Enginyer Autor del Projecte

Castelló d’Empúries, octubre de 2.020

Luis Jiménez González

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques

INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS SL
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PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
PROTECCIONS INDIVIDUALS

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU AL T. M. DE CASTELLÓ D´EMPURIES

01
01

8,000

Pàg.:

1

Casc de seguretat per a ùs normal, contre cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g homologat segons
UNE_EN 812
AMIDAMENT DIRECTE

8,000

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilizables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
unicersal, amb visor transparent i tractament contra l'enelament, els ultraviolats, el ratjllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE

U

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D fascos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
2,000

Mascareta autofiltrant contra poisims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE
U

U

U

AMIDAMENTS

SPIN1004

SPIN1003

SPIN1002

SPIN1001

Obra
CAPITOL

1

2

3

4

2,000

Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE
U

24,000

24,000

SPIN1005

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap ambarnès i orelleres antisoroll, homologar segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE

5

U

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE

8,000

Parella de guants antihumitat resistents als productes quimics, de neoprè sense suport i folrat de colo, amb
maniguets fins a mig avantbraç

U

Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canyam amb sola antilliscant folrades de nilo rentable, amb plantilles i
puntera metàl·liques
8,000
Parella de polaínes per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant
2,000

U

2,000

2,000

Parella de guants per a soldador, amb palmell dell, foire interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de
dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE

Parella de guants de material afilant per a treballs elèctrics,classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000
V, homologats segons UNE-EN 420

U

U

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE
U

U

SPIN1006

SPIN1013

SPIN1011

SPIN1010

SPIN1009

SPIN1008

SPIN1007

6

7

8

9

10

11

12

EUR

Parella de botes baìxes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistens a lahumitat de
pell rectificada, amb anvoltant del turnell encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscantm falca amortidora
d'impactes al talò i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU AL T. M. DE CASTELLÓ D´EMPURIES

AMIDAMENTS

8,000

Pàg.:

Granota de treball, de polièster i cotò, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE

2

344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

U

2,000

8,000

SPIN1015

AMIDAMENT DIRECTE

13

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1, UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE

Tanca mòbil metàl·lica de 2.5m de llargària i 1m d'alçària, amb el desmuntatge inclòs

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
PROTECCIONS COL·LECTIVES

U

01
02

SPIN1017

U

14

SPCO1001

Obra
CAPITOL

1

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

250,000
M

AMIDAMENT DIRECTE
SPCO1003

U

250,000

2

SPCO1005

Escala portàtil dieelèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m

2,000
u

10,000

2,000

SPCO1015

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE

4

U

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
INSTALACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressiò incorporada, pintat, amb support a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
EXTINCIÓ D' INCENDIS

SPC01004

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE
3

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons cerd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

01
03

5

U

mes

01
04

Instal·lació de xapa d'acer laminat per pas de vehicles i vianants en zones de sortida de guals. Inclou,
instal·lació, retirada i transport a posterior punt d'instal·lació

SEIN1001

Obra
CAPITOL

1

SIHB1001

Obra
CAPITOL

1

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aillament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE

Mà d'obra per a neteja i conservaciò de les instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

32,000

2,000

Pàg.:

3

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS

U

H

SIHB1004

SIHB1005

2

3

mes

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
FORMACIÓ I REUNIONS

Reunió del comitè de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

4,000

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

1,000

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i
Salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en el treball

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
MEDICINA PREVENTIVA

Lloguer mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aillament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

01
05

mes

SIH1007

SIH1008

U

U

U

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

U

1,000

Piqueta de connexiò aterra d'acer, amb recobriemnt decoure de 300 μm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE
U

01
07

01
06

Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aillament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
elèctrica i d'aigua potable, 1 pica, microones i paperera, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

4

5

SMPR1002

SMPR1001

Obra
CAPITOL

1

2

SFIR1001

Obra
CAPITOL

1

SSIE1003

SSIE1001

Obra
CAPITOL

1

2

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma tercaria, de 25 A d'intensitat, nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botò de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
EUR

muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Pàg.:

EUR

4

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 132724 QRF9G-8KELG-54AY6 7F5AF3C646C056F7D2DBDCEB2F129A10D7EE9FD5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
0_Projecte : Projecte Construcció d'una canonada existent al
dipòsit de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries

Any document: 2020, Acció docum: Construcció, Actuació: d'una canonada existent al dipòsit
de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries, Núm. Exp:: 100
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES

QUADRE DE PREUS

ANNEX NÚMERO 6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Página 106 de 109

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 132724 QRF9G-8KELG-54AY6 7F5AF3C646C056F7D2DBDCEB2F129A10D7EE9FD5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Codi per a validació: QRF9G-8KELG-54AY6
Data d'emissió: 13 de septiembre de 2021 a les 9:07:40
Pàgina 145 de 356

Any document: 2020, Acció docum: Construcció, Actuació: d'una canonada existent al dipòsit
de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries, Núm. Exp:: 100
0_Projecte : Projecte Construcció d'una canonada existent al
dipòsit de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: QRF9G-8KELG-54AY6
Data d'emissió: 13 de septiembre de 2021 a les 9:07:40
Pàgina 146 de 356

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D´UNA CANONADA EXISTENT
AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU AL T. M. DE CASTELLÓ D´EMPURIES

SEIN1001

SFIR1001

SIH1007

SIH1008

mes

U

U

Lloguer mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aillament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial.
(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

Reunió del comitè de Seguretat i Salut
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressiò incorporada, pintat, amb support a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aillament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

mes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-1

P-2

P-3

P-4

mes

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aillament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació elèctrica i d'aigua potable, 1 pica, microones i paperera, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.
(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

U

Mà d'obra per a neteja i conservaciò de les instal·lacions
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

SIHB1001

H

P-5

SIHB1005

U

Pàg.:

41,35

139,76

178,15

178,15

122,50

1

€

€

€

€

€

€

€

21,35

€

33,08

114,98

SIHB1004

P-7

SMPR1001

P-6

P-8

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en
el treball
(CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança
general de Seguretat i Salut en el treball
(SETANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

76,19

U

€

SMPR1002

95,86

P-9

11,13

€

U

1,00

€

SPC01004

U

Tanca mòbil metàl·lica de 2.5m de llargària i 1m d'alçària, amb el desmuntatge inclòs
(ONZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

21,15

€

M

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el
desmuntatge inclòs
(UN EUROS)

P-10

SPCO1001

SPCO1003

SPCO1005

U

Instal·lació de xapa d'acer laminat per pas de vehicles i vianants en zones de sortida de
guals. Inclou, instal·lació, retirada i transport a posterior punt d'instal·lació
(NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-11

P-12

P-13

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons cerd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

3,28

186,18

€

€

€

2

u

Escala portàtil dieelèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

5,21

€

Pàg.:

U

Casc de seguretat per a ùs normal, contre cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g
homologat segons UNE_EN 812
(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

13,59

€

SPCO1015

U

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilizables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura unicersal, amb visor transparent i tractament contra l'enelament, els ultraviolats,
el ratjllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

12,13

€

P-14

U

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D fascos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

1,02

P-16

P-17

P-18

P-19

SPIN1005

SPIN1004

SPIN1003

SPIN1002

SPIN1001

U

Mascareta autofiltrant contra poisims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
(DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€

P-15

U

13,98

€

Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083
(UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

6,31

€

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap ambarnès i orelleres antisoroll, homologar segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

10,09

€

U

5,79

€

SPIN1006

U

Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canyam amb sola antilliscant folrades de nilo
rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques
(DEU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

5,58

€

P-20

U

Parella de polaínes per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant
(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

27,79

€

U

U

Parella de guants per a soldador, amb palmell dell, foire interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

20,79

SPIN1007

U

Parella de guants de material afilant per a treballs elèctrics,classe 0, logotip color vermell,
tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420
(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21

SPIN1008

SPIN1009

SPIN1010

SPIN1011

SPIN1013

U

Parella de guants antihumitat resistents als productes quimics, de neoprè sense suport i
folrat de colo, amb maniguets fins a mig avantbraç
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
P-22

P-23

P-24

P-25

P-26

Parella de botes baìxes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistens a lahumitat de pell rectificada, amb anvoltant del turnell encoixinat, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscantm falca amortidora d'impactes al talò i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
(VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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SPIN1015

SPIN1017

SSIE1001

SSIE1003

U

U

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1,
UNE-EN 348
(NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

Granota de treball, de polièster i cotò, amb butxaques exteriors
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

232,21

23,30

9,30

16,64

€

€

€

€

3

U

Piqueta de connexiò aterra d'acer, amb recobriemnt decoure de 300 μm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

Pàg.:

U

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-27

P-28

P-29

P-30

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma tercaria, de 25 A d'intensitat, nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botò de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs
(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

L´enginyer autor de l´Estudi

Castelló d'Empúries, octubre de 2.020
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PRESSUPOST

U

U

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
fascos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 17)

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilizables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura unicersal, amb visor transparent i
tractament contra l'enelament, els ultraviolats, el ratjllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 16)

Casc de seguretat per a ùs normal, contre cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g homologat segons UNE_EN 812 (P - 15)

1,02

12,13

13,59

5,21

3,28

24,000

2,000

2,000

8,000

8,000

50,48

335,52

24,48

24,26

27,18

41,68

26,24

1

U

Mascareta autofiltrant contra poisims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 18)

8,000

24,000

80,72

Pàg.:

1 SPIN1001

U
Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 19)

6,31

13,98

8,000

11,58

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

2 SPIN1002

U
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap ambarnès i orelleres
antisoroll, homologar segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 20)

10,09

2,000

01

4 SPIN1004

U
Parella de guants antihumitat resistents als productes quimics, de
neoprè sense suport i folrat de colo, amb maniguets fins a mig
avantbraç (P - 21)

5,79

Obra

5 SPIN1005

U

Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canyam amb sola antilliscant
folrades de nilo rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 22)

11,16

PROTECCIONS INDIVIDUALS

6 SPIN1006

U
Parella de polaínes per a soldador de serratge amb tanques de cinta
tèxtil arrapant (P - 23)

2,000

01

7 SPIN1007

U

5,58

CAPITOL

9 SPIN1009
U

8 SPIN1008

3 SPIN1003

10 SPIN1010

8,000

8,000

18,60

133,12

166,32

55,58

Parella de guants per a soldador, amb palmell dell, foire interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 24)

11 SPIN1011

20,79

16,64

2,000

2.782,50

1.006,92

250,000

42,30

250,00

9,30

2,000

U

Parella de guants de material afilant per a treballs elèctrics,classe 0,
logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 25)

12 SPIN1013

27,79

U

Granota de treball, de polièster i cotò, amb butxaques exteriors (P - 27)

01.01

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1, UNE-EN 348 (P - 28)

Parella de botes baìxes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistens a lahumitat de pell rectificada, amb
anvoltant del turnell encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscantm falca amortidora d'impactes al talò i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 26)

U

U

13 SPIN1015

CAPITOL

14 SPIN1017

TOTAL

11,13

2,000

250,000

PROTECCIONS COL·LECTIVES

1,00

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

Tanca mòbil metàl·lica de 2.5m de llargària i 1m d'alçària, amb el
desmuntatge inclòs (P - 11)

21,15

01

U

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc
alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

02

1 SPCO1001

U

M

Obra

2 SPCO1003

CAPITOL

3 SPCO1005

EUR

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons cerd, de forma rectangular o
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10,000

2,000

958,60

372,36

2

95,86

186,18

Pàg.:

Escala portàtil dieelèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 14)

PRESSUPOST

u

Instal·lació de xapa d'acer laminat per pas de vehicles i vianants en
zones de sortida de guals. Inclou, instal·lació, retirada i transport a
posterior punt d'instal·lació (P - 10)

quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 13)
4 SPCO1015

U

4.405,76

82,70

490,00

2,000

4,000

66,16

82,70

122,50

2,000

712,60

683,20

41,35

5 SPC01004

01.02

EXTINCIÓ D' INCENDIS

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPITOL

01

TOTAL

03

01.03

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressiò incorporada,
pintat, amb support a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 1)

Obra

U

CAPITOL

CAPITOL

1 SEIN1001

TOTAL

33,08

4,000

32,000

INSTALACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aillament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P 5)

21,35

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

mes

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 6)

178,15

04

U

Mà d'obra per a neteja i conservaciò de les instal·lacions (P - 7)

01

H

Obra

2 SIHB1004

mes

CAPITOL

3 SIHB1005

1 SIHB1001

4 SIH1007

178,15

2.664,56

712,60

Lloguer mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aillament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial. (P - 3)

4,000
mes

5 SIH1008

CAPITOL

01.04

Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aillament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació elèctrica i d'aigua potable, 1 pica, microones i paperera, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. (P - 4)
TOTAL

MEDICINA PREVENTIVA

76,19

114,98

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

1,000

1,000

05

76,19

114,98

01

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de Seguretat i Salut en el treball (P - 8)

Obra

U

CAPITOL

1 SMPR1001

191,17

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut
establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en el treball (P - 9)
01.05

U

CAPITOL

2 SMPR1002

TOTAL

EUR
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06

01

FORMACIÓ I REUNIONS

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST
Obra

Pàg.:

3

139,76

CAPITOL

1,000

07

PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

255,51

139,76

139,76

23,30

01.06

1,000

232,21

Reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 2)

23,30

1,000

U

232,21

01

CAPITOL

1 SFIR1001

U

Piqueta de connexiò aterra d'acer, amb recobriemnt decoure de 300
μm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

01.07

Obra

TOTAL

U

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma tercaria, de 25 A
d'intensitat, nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botò de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 30)

CAPITOL

1 SSIE1001

CAPITOL

2 SSIE1003

TOTAL

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

CAPITOL

01.03

01.02

01.01

EXTINCIÓ D' INCENDIS

PROTECCIONS COL·LECTIVES

PROTECCIONS INDIVIDUALS

4.405,76

1.006,92

NIVELL 2: CAPITOL
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL

01.04

MEDICINA PREVENTIVA

INSTALACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

82,70

CAPITOL

01.05

255,51

139,76

8.746,38

191,17

CAPITOL

PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

FORMACIÓ I REUNIONS

2.664,56
CAPITOL

01.07

01.06

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPITOL

01

CAPITOL
Obra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8.746,38
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

8.746,38

8.746,38

NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

EUR
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ANNEX NÚMERO 7. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

1. Objecte
L’objecte del present annex és dissenyar el pla de control de qualitat de les unitats d’obres
necessàries per l’execució del PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA
CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES
(T.M. de Castelló d’Empúries, Alt Empordà).

2. Pla de Control de qualitat
2.1. Introducció
Aquest Pla de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions
Tècniques (P.C.T.) en el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el
compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós
documents prevaldrà el que decideixi la DO (Direcció de les Obres) davant de cada circumstància.
El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permés pensar amb una
organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el
concepte d’ÀMBIT DE CONTROL, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control.
Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus
d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació material element és la que permet agrupar amb més claredat la relació ’operacions de control a realitzar, la
intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig.
En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL:
- Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del
material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (en termes de la base de dades
BEDEC, és un control de recepció de l’element simple).
- Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el
procés d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de
l’element d’obra (en termes de la base de dades BEDEC, correspon al control de les partides
d’obra).
Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats:
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o la freqüència de l’actuació. En el cas d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret.

1. Operacions de control a realitzar. Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment

d’assaig.

2. Criteris de resa de mostra. Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres

(inspeccions i assaigs). No s’ha pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions

3. Especificacions. Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control

del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat.

cas de que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris segons les

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. Indicacions de què cal fer en
especificacions exigides.

2.2. Procés

A l’inici de les obres el contractista realitzarà un pla detallat del control de qualitat adaptat a la

normativa vigent i a les instruccions del Promotor i DO, i aquesta l’haurà d’aprovar.

Així mateix, el Pla d’Obra que el contractista presenti a la DO i a la Propietat ha de preveure els

assaigs a realitzar durant cadascuna de les activitats de l’obra. Aquesta previsió s’haurà d’actualitzar

mensualment ajustant-se tant al Plec de Condicions, com al Pla de Control de Qualitat presentat,

com a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra. Per tant, el contractista haurà de
presentar cada mes:

1. Els resultats dels assaigs realitzats

període.

2. Els certificats de garantia i qualitat de tots els materials colꞏlocats a l’obra durant aquest

D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DO de

les seves Característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF

podrà en qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient.

2.2.1. Assajos pel control de qualitat

La DO podrà, en qualsevol moment, decidir la realització dels assaigs de control que estimi
convenient.
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El contractista solꞏlicitarà dels laboratoris homologats els pressupostos segons el pla, i la DO

estructurat segons els capítols del pressupost d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs

En el cas que s’hagi de realitzar un pressupost del pla de control de qualitat aquest es presentarà

1.001,114 m3

Amidament

Descripció

401,478 m3

475 ml
1 ut
1 ut
252,114 m3

---

1/ capa

1.000 m3
1.000 m3

1.000 m3
1.000 m3
1.000 m3
1.000 m3

20

1
1

1
1
1
1

500 m3
500 m3

1
1

1
1

100% camions
s/ criteri
1
DO
s/ criteri
1
DO
500 m3
1
500 m3
1
500 m3
1

Índex CBR (NLT 111)
Assaig de compactació del Proctor Modificat (NLT
108/91)

500 m3
500 m3

100% obra

Contingut de materia orgànica
Determinació d’humitat i compactació pel mètode
dels isòtops radioactius
Aixecament topogràfic de tots i cadascun dels
serveis instal∙lats, amb cotes X-Y-Z dels punts
característics de la traça del servei. També les
cotes dels nivells dels diferents materials de les
capes de ferm.

Mitja jornada d’Inspecció visual d'unions soldades
segons mitjançant líquids penetrants
Granulometria (NLT 105)
Límits Atterberg (NLT 105 i 106)
Densitat “in situ” contingut d’humitat (NLT
109,110,102,103)

Fondària de l’excavació
Talussos resultants de l’excavació
Geometria de zones excavades
Granulometria (NLT 105)
Límits Atterberg (NLT 105 i 106)
Assaig de Los Angeles (NLT 149)
Densitat “in situ” contingut d’humitat (NLT
109,110,102,103)
Índex CBR (NLT 111)
Assaig de compactació del Proctor Modificat (NLT
108/91)
Determinació d’humitat i compactació pel mètode
dels isòtops radioactius (1 assaig=10 punxades)
Inspecció: fabricant i model
Prova de pressió i estanqueitat

proporcional als amidaments de les partides associades.
Activitat
o
material
Excavacions
Terres
per
rebliments

Conduccions
plàstiques
Conduccions
metàlꞏliques
Tot-ú
artificial



Nom i direcció del laboratori d’assaigs.
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acta de resultats amb les dades obtingudes, incloent, a més, la següent informació.

El laboratori que realitzi els assaigs corresponents a cada un dels materials de l’obra emetrà una

2.5. Actes de resultats i informes

Global
d’obra

Freqüència
Núm
lot
assajos
100% obra

d’un àmbit en les diferents activitats es realitzarà, quan no hi hagi cap altre criteri, de forma

escollirà el que sigui més adequat per a les condicions de l’obra.
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia solꞏlicitud
de la D.O. de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament:

partir dels preus unitaris.

1. A criteri de la D.O. es podrà ampliar o reduir el nombre de controls, que s’abonaran sempre a

de resultar negatius s’anticiparà la comunicació telefònicament, amb la fi de prendre les

2. Els resultats dels assaigs es comunicaran simultàniament a la D.O. i al Contractista. En cas
mesures necessàries amb urgència.
3. La D.O. podrà exigir dels materials que li sembli oportú, el corresponent certificat d’un gabinet
que tingui autorització per expedir aquests tipus de certificats.

2.2.2. Materials d’aportació a l’obra
Abans de l’arribada de qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DO de les
seves característiques, tant si estava previst com si no, i esperar la conformitat de la DF i/o
Propietat.

2.3. Certificats de qualitat i garantia
Tots i cadascun dels materials i elements que siguin colꞏlocats a l’obra, hauran d’estar acompanyats
d’un certificat de qualitat i garantia. No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui
acompanyat pel certificat de garantia explícit del fabricant.

2.4. Pressupost
El cost del control de qualitat es preveu que sigui inferior a l’1.5 % del Pressupost d’Execució
Material. El cost serà íntegrament a càrrec del contractista adjudicatari. En cas d’haver-hi variacions
sobre aquest pressupost, l’import anirà a càrrec de Promotor. Així mateix, si no es gasta la totalitat
de l’1.5 % previst, es descomptarà la diferència de l’ultima certificació. No obstant això, DO
procurarà ajustar el Pla de Control de Qualitat del Contractista a l’1,5% del PEM.
El cost del control de qualitat es detalla al pressupost a través dels costos indirectes associats a les
partides d’obra, tal i com indiquen els criteris del banc de preus utilitzat (BEDEC).
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Conclusions de l’assaig i signatura del Cap d’Àrea corresponent, constatant la titulació i vist-i-

Indicació de incerteses dels resultats, en tal cas.

Identificació de si la mostra a assajar ha estat recollida a l’obra o entregada al laboratori.

Descripció del mètode de mostreig, si així és especificat per la normativa vigent o per

Qualsevol desviació de l’especificat a l’assaig.

Identificació de qualsevol mètode d’assaig no normalitzat que s’hagi utilitzat.

Identificació de l’especificació o mètode d’assaig.

Data de recepció de la mostra, data de la realització dels assaigs, i data de l’emissió de

Definició del material sotmès a assaig.

Identificació de l’obra o petició, identificant la persona o institució a qui correspon el material

Nom i direcció del client.

plau del Director del Laboratori.

peticionari.

l’Informe d’Assaig.

analitzat, amb el número d’expedient.



Al final de cada mes, al llarg de la duració completa, el laboratori emetrà un informe resum dels



Interpretació dels resultats en quan a compliment de les especificacions de la normativa

Resum dels assaigs realitzats en obra durant el mes.

treballs realitzats en aquest període, que contindrà la següent informació:



Totes les observacions que es puguin derivar del compliment del Pla de Control i les que es

creguin oportunes sobre el desenvolupament del Pla de Qualitat.

actual o amb el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.


De la mateixa manera, al finalitzar l’execució de l’obra, s’emetrà per part del laboratori un informe

resum incloent la mateixa informació que els anteriors, però d’una forma global en quan al

compliment i seguiment del Pla de Control.
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ANNEX NÚMERO 8. SERVEIS AFECTATS

1. Introducció

Es detalla a continuació la informació facilitada per part de les companyies subministradores sobre les
seves infraestructures a la zona d'àmbit del present Projecte.





TELEFÓNICA

GAS NATURAL

ENDESA

S’ha procedit a demanar informació sobre les infraestructures existents en la zona àmbit de treball. Part
d’aquesta informació s’ha demanat mitjançant l’eina on-line EWISE-ACEFAT, a on les diferents
companyies han centralitzat la gestió de la informació sobre la ubicació dels seus serveis. A través
d’aquesta plataforma s’ha demanat informació a:



Hi han altres serveis, els quals no es troben integrats en l’esmentada plataforma. Per aquests, s’ha
contactat directament amb l’entitat titular de la possible infraestructura afectada per les obres. En aquest
sentit, s’ha contactat amb els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per tal
d’obtenir informació relativa als serveis municipals tals com clavegueram, distribució d’aigua potable,
enllumenat,...en la zona àmbit d’actuació. Els tècnics municipals van indicar que l’Ajuntament actualment
no disposa d’informació gràfica relativa als serveis existents en la zona àmbit d’actuació i ens van indicar
unes franges aproximades per les quals es preveu discorren els diferents serveis municipals.

D’altra banda, els tècnics municipals van indicar la intenció de l’Ajuntament d’una reordenació dels serveis
existents al Carrer Vernar i inici del carrer de la Paboneria, també sense poder facilitar documentació
gràfica de les actuacions previstes.

Es detallen a continuació, per companyia, les dades rebudes referents als diferents serveis afectats de la
zona de treballs.

Tota aquesta documentació queda també detallada al Document Número 2 “Plànols” del present Projecte
Constructiu.

No obstant això, l’adjudicatari de les obres s’encarregarà de la verificació dels serveis existents en la zona
àmbit de treball a fi d’actualitzar les dades incloses al present Projecte així com per detectar la presencia
de nous possibles serveis no existents en la època de redacció del present Projecte Constructiu.
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Ref: 521852
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 14/06/2020, Ref: 521852, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 521852 - 13708556 - BT, 521852 - 13708557 - BT, 521852 13708558 - BT, 521852 - 13708559 - BT, 521852 - 13708560 - BT, , 521852 13708562 - BT, 521852 - 13708563 - BT, 521852 - 13708509 - AT-MT, 521852 13708510 - AT-MT, 521852 - 13708511 - AT-MT, 521852 - 13708512 - AT-MT,
521852 - 13708513 - AT-MT, , 521852 - 13708515 - AT-MT, 521852 - 13708516 AT-MT
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Saludos,

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

En relación a su solicitud con fecha 14/06/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

Ref: Solicitud de Información de servicios 521852 en la petición 13708514 para la
afectación AT-MT
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No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

En relación a su solicitud con fecha 14/06/2020, les comunicamos que no tenemos
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existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.
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afectación BT
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en
proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del

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

solicitante el uso indebido de la misma.
•

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

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

incluido en los planos anexados.

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

juicios a nuestras instalaciones.

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de

lización de la información.

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses

redes de NEDGIA.

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

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como

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

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

•

•

•

•

•
•

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se
anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la
solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

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

tación es uinicio@nedgia.es:
•

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

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo

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

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros

El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente

de color negro para la distribución de gas.

•
o

o

una vez colocado el tubo en la zanja.
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•

•

•

•

•

•

•

•

o

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


las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.

La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm

100 naranja:



luz…etc.)

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización

Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

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

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular,

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

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización

En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de

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

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se

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

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

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

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes

bocaría en una perforación de la tubería.

Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el
mismo.

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia

En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.
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•

•
•

•

•
•

•

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico

o

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gas no supere los 30 mm por segundo.

de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

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

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la

Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad

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

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté
definido en los planos de servicios suministrados.

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso

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

o lateralmente requerirán especial atención.

Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.
•

Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

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

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades

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

•

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.
Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.
En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

explotación, es decir, CON gas a presión.

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de

ciones de gas.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

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

MOP < 5 bar

RANGO

0,2 m

0,2 m

CRUCE

0,4 m

0,4 m

0,2 m

PARALELISMO
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soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo

necesarias.

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

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

MOP >= 5 bar(*)

0,6 m

0,6 (1) m

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

MOP < 5 bar

0,8 m

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

MOP >= 5 bar (*)

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

DISTANCIA

MÍNIMA

Recomendada

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA

ESTARÁN

durante todos los días del año)

INSTRUCCIONES

DISPONIBLES

PERMANENTEMENTE

EN

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas

ESTAS
EL LUGAR DE TRABAJO
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes
deben dirigirse a la siguiente dirección:

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es

OFICINA TÉCNICA
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de
la red de NEDGIA.

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

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................
Dirección: ..............................................................................................................................................
Tel: ...............................................................
Fax: ..............................................................

-

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

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

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

-

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

-

-

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

-

-

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

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

-

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

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

-

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

-

-

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

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente

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

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

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

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

una vez colocado el tubo en la zanja.

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo

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

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros

El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente

de color negro para la distribución de gas.
o

o

o



las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.

La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm

100 naranja:



luz…etc.)
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 521852, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

•

•

•

•

•

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

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

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

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

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

•
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•

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

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

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

•

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

•

•

•

En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

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

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

•

•

Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

•

•

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

•

•

•

•

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

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

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.
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Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:
· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

•

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

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

•

Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:
o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.
• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.
• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.
• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:
o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.
o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.
o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.
o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.
o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

OFICINA TÉCNICA

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

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

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

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

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

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

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

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

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

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

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........
Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada
Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.
o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

·

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

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

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

·
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.
Con relación a su solicitud número 521852, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

•

•

•

•

•

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

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

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

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

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

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

•

•

•

•

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

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

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

•

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

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

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

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

•

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

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

•

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

•

•

•

Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

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

•

•

•

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

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

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

•

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

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

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

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

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

OFICINA TÉCNICA

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.
Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................
Dirección:.....................................................................................................................
Tel:.................................
Fax:................................
- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..
- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................
- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………
- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..
- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….
- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………
- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….
- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….
- Observaciones:……………………………………………………………………………….
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........
Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

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

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

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

·

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

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

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

·
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 521852, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

•

•

•

•

•

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

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

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

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

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

•
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•

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

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

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

•

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

•

•

•

En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

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

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

•

•

Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

•

•

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

•

•

•

•

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

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

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.
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Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:
· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

•

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

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

•

Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:
o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.
• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.
• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.
• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:
o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.
o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.
o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.
o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.
o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

OFICINA TÉCNICA

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

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

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

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

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

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

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

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

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

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

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........
Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada
Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.
o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

·

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

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

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

·
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Ejemplo de visualización
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MATERIAL
.. - Cualquiera
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FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.
Con relación a su solicitud número 521852, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

•

•

•

•

•

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

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

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

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

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

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

•

•

•

•

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

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

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

•

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

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

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

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

•

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

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

•

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

•

•

•

Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

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

•

•

•

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

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

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

•

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

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

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

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

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

OFICINA TÉCNICA

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.
Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................
Dirección:.....................................................................................................................
Tel:.................................
Fax:................................
- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..
- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................
- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………
- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..
- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….
- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………
- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….
- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….
- Observaciones:……………………………………………………………………………….
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........
Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

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

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

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

·

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

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

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

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

NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A.
CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

S

Proyecto: 521852 Punto:5035456
FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

ETRS89 UTM 31 X: 506232.684

Y: 4677625.629

Descripción:CONNEXIÓ A DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU T.M. CASTELLÓ
Fecha Entrega:
D'EMPURIES
18 de junio de 2020

Coordenadas del centro del plano
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visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

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

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

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

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

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

P_(506232.684/4677751.854)
Projecte: 521852
Coordenades: 506232.684,4677751.854

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

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

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

•

•

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

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

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

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

•

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

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

18/06/2020

521852-13708528
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Asunto:
Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(506054.184/4677625.629)
Projecte: 521852
Coordenades: 506054.184,4677625.629

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

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

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

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos
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visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

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

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

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

•

•

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

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

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

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

•

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

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

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

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

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

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

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.
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CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA
La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

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

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

•

•

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

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

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

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

•

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

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

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(505875.684/4677625.629)
Projecte: 521852
Coordenades: 505875.684,4677625.629

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

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

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

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos
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visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

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

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

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

•

•

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

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

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

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

•

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

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

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

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

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

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

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.
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CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA
La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

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

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

•

•

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

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

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

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

•

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

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

Fecha:

N/Referencia:

Registro de Servicios

18/06/2020

521852-13708529

S/Referencia:

Asunto:
Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(506054.184/4677751.854)
Projecte: 521852
Coordenades: 506054.184,4677751.854

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

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

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

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos
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visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

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

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

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

•

•

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

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

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

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

•

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

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

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

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

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

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

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

P_(506054.184/4677878.079)
Projecte: 521852
Coordenades: 506054.184,4677878.079

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

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

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

•

•

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

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

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

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

•

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

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

Fecha:

N/Referencia:

Registro de Servicios

18/06/2020

521852-13708531

S/Referencia:

Asunto:
Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(506232.684/4677625.629)
Projecte: 521852
Coordenades: 506232.684,4677625.629

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

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

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

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos
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visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

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

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

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

•

•

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

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

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

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

•

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

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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ANNEX NÚMERO 9. TERRENYS AFECTATS

1. Introducció

El traçat del colꞏlector àmbit del present Projecte Constructiu, discorre de forma íntegra per vials públics de
titularitat municipals, qualificats urbanísticament com a sistemes en sol urbà en el vigent POUM.

De la mateixa manera, la parcelꞏla en la que s’ubica el dipòsit municipal de Castelló Nou es de titularitat
municipal i també qualificat com a sistema en sol urbà en el POUM vigent.

D’aquesta manera es pot concloure que els treballs inclosos dins el present PROJECTE CONSTRUCTIU
PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU AL T. M. DE
CASTELLÓ D’EMPURIES.) no generen cap tipus d’afecció a terrenys de titularitat particular.

S’adjunta al present annex, un plànol de Planejament en que qual es pot observar la naturalesa dels sols
per on discorre la traça del colꞏlector. L’esmentat plànol també es reprodueix al Document 2 “Plànols” del
present Projecte Constructiu.
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ANNEX NÚMERO 10. GESTIÓ DE RESIDUS

1. Introducció
L’aprovació del “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i demolició” estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de
residus de construcció i d’enderrocs. Amb el present annex d’Estudi Gestió de Residus es
pretén incorporar al Projecte un document de seguiment, control i valoració dels residus de
construcció i d’enderrocs generats en obra, segons especifica el Reial Decret.
El promotor de les obres, com a productor de residus ha de vetllar pel compliment de la
normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat
i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.

2. Normativa i disposicions de referencia
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:
- DECRET 64/1982, sobre reglamentació parcial del tractament de deixalles i residus.
- ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació
dels olis usats
- DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.
- DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
- DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits
controlats.
- DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
- DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.
- DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
- DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol de 2009, s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
- DECRET 69/2009, de 28 d'abril de 2009, s'estableixen els criteris i els procediments
d'admissió de residus en els dipòsits controlats.
- DECRET 89/2010, de 29 de juny de 2010, s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES

- LLEI AUTONÓMICA 5/2012, de 2012.03.20, Article 87 de la Llei Autonòmica de mesures fiscals,
financeres i administratives, del 20 de març, de la Modificació del Decret legislatiu 1/2009, del text refós de
la Llei reguladora de els residus.

- LLEI AUTONÒMICA 9/2011, de29/12/2011, capítol IV, de la Llei de promoció de l'activitat econòmica, de
modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol.

- REIAL DECRET 833/1988, de 20 de juliol, per el que s’aprova el reglament per a l’execució de la llei
20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos.

- ORDRE DE 13 DE OCTUBRE DE 1989, per la que es determinen els mètodes de caracterització de
residus tòxics i perillosos.

- REIAL DECRET 952/1997, de 20 de juny, per el que es modifica el reglament per la execució de la llei
20/1996, de 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics y Perillosos, aprovat mitjançant el Real Decret
833/1998 de 20 de juliol.

- LLEI 11/1997, de 24 de abril, de Envaso i Residus d’Envasos.

- REIAL DECRET 782/1998, de30 d’abril pel que se aprova el Reglament per al desenvolupament i
execució de la Llei 11/1997, de 24 de abril, d’Envasos i Residus d’Envasos.

- REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, per el que es regula la eliminació de residus mitjançant
el dipòsit a abocador.

- ORDRE 304/MAM/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització i
eliminació de residus i la llista europea de residus.

- REIAL DECRET 679/2006, de 2 de juny, per el que es regula la gestió dels olis industrials utilitzats.

- REIAL DECRET 9/2005, de 14 de gener, pel qual s´estableix la relació d´activitats potencialment
contaminants del sòl i els criteris i estàndars per a la declaració de sòls contaminants.

- REIAL DECRET 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus de
construcción i demolició.

- REIAL DECRET 1304/2009, de 31 de juliol de 2009, es modifica el Real Decret 1481/2001, de 27 de
desembre, per el que es regula la eliminació de residus mitjançant el dipòsit a abocador.

- REIAL DECRET-LLEI 17/2012, de 4 de maig, de mesures urgents en matèria de medi ambient.

- LLEI 22/2011, de 28 de juliol de 2011, de residus i sòl contaminats.

- LLEI 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i el sector públic.

3. Definició de conceptes

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de

Residu inclosa en el article 3.a de la Llei 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o
demolició.
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Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant

mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir.

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el











Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.

Maons

Metalls

Cablejat elèctric

Terres

Formigons procedents de demolició



Els generats indirectament, que corresponen als residus generats a partir de les diferents activitats

Els generats directament, que corresponen als enderrocs, i als moviments de terres.
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A continuació s’inclou la informació relativa a les densitats de residus que han estat considerats en el
present Annex.

5.1. Densitat dels residus

executades a l’obra (generació de plàstics, fustes, runes, ferralles, paper i cartró i restes vegetals).



consideren dos orígens de generació de residus:

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus generats a l’obra. Es

es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.

dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producció i gestió

5. Quantitat de residus generats a obra



Els principals residus que es podran produir durant les obres son els següents:

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició.

Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.

(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus

requereixen un 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
de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui

biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni
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: 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 jurídica
titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició.
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.
Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al
seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus.
Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de
construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms.
No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors
per compte aliè.

4. Codificació dels residus generats
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de
gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins
residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).
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Inerts

DISPOSICIÓ DE RESIDUS
Unitat
Tipus Residu
t
t
t
t
t
t

Tips instal∙lació
3

Material

Densitat
3
t/m
1,10 t/m3
0,93 t/m3
0,75 t/m3
1,00 t/m3
1,10 t/m3
0,93 t/m3

0,45 t/m
3
0,17 t/m
3
0,07 t/m
3
0,19 t/m
3
0,07 t/m

t

0,80 t/m

3

3

3

0,60 t/m3

0,75 t/m3
1,40 t/m3

0,45 t/m

t
t

Runa neta (δ>1,1 t/m )
Centre reciclatge Runa mixta (1,1>δ>0,75 t/m3)
transferència Runa bruta (0,75 t/m3>δ)
Vidre
3
Runa neta (δ>1,1 t/m )
3
t/m )
Dipòsit autoritzat Runa mixta (1,1>δ>0,75
3
Runa bruta (0,75 t/m >δ)
Terra
Planta
Vegetals bruts
compostatge
Barrejats
Metalls barrejats
Centre reciclatge
Plàstic
transferència
Fusta
Paper i cartró

No
especials
Dipòsit autoritzat Barrejats
Fibrociment
Terrres contaminades

t
t
t
t
t

Especials

Dipòsit autoritzat

t
t

5.2. Volums de residus generats a obra
Es detallen a continuació la previsió dels volums que es generaran durant l’execució de les
obres.



Els generats indirectament, que corresponen als residus generats a partir de les

Els generats directament, que corresponen als enderrocs, i als moviments de terres.

Es divideixen, com s’ha indicat anteriorment, en dues taules segons es tracti segons es tracti
de:



diferents activitats executades a l’obra (generació de plàstics, fustes, runes, ferralles,
paper i cartró i restes vegetals).
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5.2.1. Volums de residus generats en fase de demolicions i moviments de terres

5.2.2. Volums de residus generats en fase de construcció

6. Mesures de minimització i prevenció de residus

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus

produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la
quantitat.

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera

imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més



La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.

L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.

adequades per a la nostra obra d’acord amb:
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Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits
controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de
tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.
Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i
demolició ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i
dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).

reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material.

la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de

de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades.

7. Operacions de reutilització o eliminació a les que es destinaran els residus

contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.

Principalment els residus no especials que s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’urbanització

7.1. Gestió segons tipologia de residu. no especial

d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció
comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de

a instalꞏlacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor

requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per

fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.

ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques

heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus

de l’obra.

nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai

fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).
Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels
residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un
contenidor que surt de l’obra amb residus 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 físico-químiques exigides,
pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.
És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria
inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat.

autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual

es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició.

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin reutilitzarse in situ o bé en una altra obra autoritzada.

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en

varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008.

Segons el que assenyala l'article 5 els residus de construcció i demolició hauran de separar en les

Maons, teules, ceràmics: 40 t.

Formigó: 80 t.

següents fraccions, quan, de forma individualitzada per a cadascuna d'aquestes fraccions, la quantitat


Metall: 2 t.

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu



prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats:

valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instalꞏlacions de
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que poden contenir.

residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador.

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del

una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc.

de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir

El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de:








Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del
material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol
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Paper i cartró: 0,5 t.

Plàstic: 0,5 t.

Vidre: 1 t.

Fusta: 1 t.




Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-

La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma).

El codi d’identificació del residu.





S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb

El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.

S’adoptaran les mesures següents:



Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol

Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.
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ofereix informació referent a les diferents instalꞏlacions de gestió autoritzades.

aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net)

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen

l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.

27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que

que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de

anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf

valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.

contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de

quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no

alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin estat sotmesos a

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició:

comercialització i l’existència de directrius administratives.

residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i

una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha

7.3. Destí dels residus segons tipologia

absorbents a l'obra.

vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials



seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.

aigua o altres residus no oliosos, han d'estar en instalꞏlacions que permetin la conservació fins a la



ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.


Tot i que, segons els valors anteriors no es requereix la ubicació en obra de contenidors per la
segregació dels residus anteriorment esmentats, de cara a mantenir unes bones pràctiques
ambientals, el present document inclou la seva implantació, quedant a decisió de la Direcció
de les Obres la seva implementació final.

7.2. Gestió segons tipologia de residu. especials
S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició
química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són
perilloses per a la salut i/o per al medi ambient.
Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb
la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps;
altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot
això, aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial.
En la definició que dona la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats., es
considera residu perillós tot aquell que presenta una o diverses de les característiques
perilloses enumerades en l'annex III, i aquell que pugui aprovar el Govern de conformitat amb
el que estableix la normativa europea o en els convenis internacionals dels quals Espanya
sigui part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut.
Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de
contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament
el tipus de residu.
Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i
s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de
permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que
quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà


El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus.

incloure-hi a més:
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Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de
Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la







Justificant de recepció del residu.

Fulls de seguiment itinerant.

Fulls de seguiment.

Fitxes d’acceptació.

tipologia i quantitat, poden generar els documents següents:



En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin
autoritzats per l’autoritat corresponent.

7.4. Gestors de residus
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també
diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper s’ha consultar la pàgina
web de l’Agència Catalana de Residus: HTTP://WWW.ARC-CAT.NET/CA/HOME.ASP
Un cop localitzats els gestors més propers a l’obra, s’inclou aquesta informació, de cada gestor
de residus, en les imatges adjuntes.
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7.5. Mesures per la separació de residus a l’obra

PROCÉS DE DESCONSTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant els treballs, aquests es

realitzaran de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser

disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament

impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per

segregar correctament els residus especials, no especials i inerts.
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7.6. Senyalització dels contenidors
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord
amb la separació selectiva prevista.
Inerts

Residus admesos: ceràmica, pedres, etc.
CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes excepte el
formigó)

Formigó

CODI LER: 170101
Metall

CODI LER: 170407
Fusta

CODI LER: 170201, 150103
Plàstic

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES

CODI LER: 170203, 150102
Paper i cartró

CODI LER: 150101,
No especials barrejats

Residus admesos: poda, orgànica, vidre, etc.

CODI LER: codis admesos en dipòsits de residus no especials que no tinguin un contenidor propi. Aquest

símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva

més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:

Especials
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residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de

especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a

de materials (palets).

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport

Fusta. LER 170201

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus

perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la

residus especials i el seu codi és LER-170204.

legislació de residus especials.

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.

destinació a un gestor autoritzat.

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb

Pot presentar el següent escenari:

7.7. Classificació i tractament dels residus no especials en obra

Contenidor de residus inerts

d’evacuar el formigó, s’ha de verificar que no esta barrejat amb altres residus.

Segregació en un contenidor de residus inerts amb destinació a un gestor autoritzat. Abans

Formigó. LER 170101

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes.

teules, materials ceràmics i derivats del guix.

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen maons,

les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.

residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats.

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els

Plàstics. LER 170203

compostatge.

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat.

Paper i cartró. LER 200101

Runes. LER 170107

Principalment s’originen en l’enderroc d’estructures i obres de fàbrica.

PVC (Plàstics). LER 170203

autoritzat.

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes.

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.

pot barrejar amb la resta de plàstics).

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es

Vidre. LER 170202
Generalment s’originen en obres d’edificació.

en estructures.

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat.

Mescles bituminoses. LER 170302

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

de PVC.

S’originen generalment en la instalꞏlació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i fusteria

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts.
Contenidors de residus no especials
Ferralla. LER 170407

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de

Gestió: Reciclatge de mescles asfàltiques.

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la colꞏlocació d’armadures metàlꞏliques

ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió.
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Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics.
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Fibra de vidre. LER 170604
Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.
Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria,
i fent funcions d’aïllant.
Gestió: Deposició de residus no especials.
Materials absorbents. LER 150203
La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes
abocats accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les
serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar
peces.
En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del
residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal
gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.
Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament
per evaporació.
Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.
Restes de menjar. LER 200108
S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra.
Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de
recollida d’escombraries.
Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge.
Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui
a separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de
residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no
especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors
de residus orgànics per als treballadors, i d’uns de paper i residus informàtics a prop de les
oficines.
Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars)
que les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen
petri).
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7.8. Classificació i tractament dels residus especials en obra

Residus productes químics perillosos. LER 160506

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar

que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts.

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents,

coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com

tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó,

líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes

característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant
per determinar-ne la gestió.

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres

materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic.

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat

s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó,

desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc.

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i recuperació,

reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del

rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats.
Aerosols. LER - 150111

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat.

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les
referències.
Gestió: Tractament específic.

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat.

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament.

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra.
Gestió: Regeneració d’olis minerals.
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Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110

policlorterfenils, i dels aparells que els continguin.

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i

es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades.

Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests aparells

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil).

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats.

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del

contenidor amb destinació a gestor autoritzat.

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a

Filtres usats d’oli. LER 160107

Gestió: Recuperació de fluorescents.

consum.

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas.

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

Fluorescents Usats. LER 200121

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.

rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats.

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de

Bateries usades. LER 160601

molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri.

poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri)
Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització.

metalls.

la seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments.
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l’obra, sempre que existeix un acord previ de la direcció facultativa de l’obra.

Els plànols podran ser modificats en un futur amb l’objecte de poder adaptar-se a les característiques de

maquinària, zona de tractament i gestió dels residus d'obra.

S'inclou en aquest annex el plànol amb la ubicació de les instalꞏlacions auxiliars d'obra, parc de

8. Plànols

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.
Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors.
Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003
El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a
aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits
hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats.
Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important
de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de
dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final.
Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no
halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic.
Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209
En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor
autoritzat.

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 132724 QRF9G-8KELG-54AY6 7F5AF3C646C056F7D2DBDCEB2F129A10D7EE9FD5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

Any document: 2020, Acció docum: Construcció, Actuació: d'una canonada existent al dipòsit
de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries, Núm. Exp:: 100
0_Projecte : Projecte Construcció d'una canonada existent al
dipòsit de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: QRF9G-8KELG-54AY6
Data d'emissió: 13 de septiembre de 2021 a les 9:07:40
Pàgina 242 de 356

9. Pressupost

A continuació s’inclou el cost previst per a la gestió de residus, tant dels residus directes com indirectes.

Que provenen d’aquelles activitats diferents al moviment de terres i enderrocs.

La gestió dels residus provinents directament de les activitats de moviment de terres i enderrocs

21,36 €

PREU
UNITARI

5,10 €

117,48 €

IMPORT

es comptabilitzen directament al pressupost del projecte, als seus capítols corresponents.
CONCEPTE

36,42 €

4,81 €

UT AMID.

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRET 105/2008, amb mitjans manuals
Tn 5,50
Residus no especials

25,30 €

0,00 €

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN Tn 0,14
MAM/304/2002)

25,30 €

0,89 €

128,27 €

25,30 €

Residus de plàstic
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN Tn 0,19
MAM/304/2002)
Residus de fusta
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats
no especials amb una densitat 7,85 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN Tn 0,00
MAM/304/2002)
Residus de ferralla i metàlꞏlics
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no
especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN Tn 0,04
MAM/304/2002)
Residus de paper i cartró
TOTAL IMPORT GESTIÓ DE RESIDUS

El total del cost de la gestió de residus de la construcció generats en obra és de 128,27 euros. Aquest

import s’adjunta al pressupost general com a partida alçada a justificar.
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1. Introducció

Per la execució del present Projecte s’han utilitzat una sèrie de preus unitaris el quals han servit per
general les partides d’obra que a continuació s’inclouen.

Els preus de referència s’han obtingut de la base de preus de BEDEC 2.020, comparant-los amb ofertes
reals de subministradors e industrials obtingudes durant la redacció del present Projecte Constructiu.

A continuació es poden observar els preus utilitzats referents a mà d’obra, maquinaria i materials, així com
la justificació de les partides d’obra que han servit de base per la elaboració dels Pressupost detallat al
Document 4. “Pressupost” del present PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA
CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES.)
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A012M000

A0121000

h

h

h

h

Manobre

Ajudant jardiner

Ajudant muntador

Oficial 1a d'obra pública

Oficial 1a muntador

Oficial 1a

21,89000

21,17000

26,62000

22,51000

25,36000

26,21000

25,36000

€

€

€

€

€

€

€
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Manobre especialista

1

A013M000

h
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A013P000

h
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C1101400

C1101200

h

h

h

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

Retroexcavadora amb martell trencador

Compressor amb quatre martells pneumàtics

Compressor amb dos martells pneumàtics

75,38000

92,39000

64,73000

21,14000

15,71000

€

€

€

€

€

€

1

C1105A00

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

Pàg.:

C110F900

h

MAQUINÀRIA

C1311430

€

€

€

67,72000

€

91,44000

39,29000

€

€

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

43,57000

€

h

Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast
vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació

28,19000

€

C1311440

h

Camió cisterna de 8 m3

1,78000

€

€

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

53,72000

€

51,15000

C13350C0

h

Formigonera de 165 l

61,92000

€

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C1502221

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

41,84000

€

h

C1502E00

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

8,46000

€

C1313330

C1702D00

h

Escombradora autopropulsada

34,77000

€

C1705600

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

26,59000

€

60,33000

C1709B00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

15,79000

51,60000

C170D0A0

h

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual

290,99000

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

C170E000

h

Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

Motoanivelladora petita

C170H000

h

Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

h

C1B02A00

m3

h

C1B02B00

h

C1331100

C1RA2C00

C1335080

CF211210
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1,60000

€

€

1

Aigua

Pàg.:

m3

MATERIALS

B0111000

€

€

€

0,24000

€

17,03000

0,25000

€

Sorra de pedrera per a morters

Emulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

77,55000

€

t

Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

59,56000

€

B0310020

Formigó HA-25/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

31,63000

€

€

kg

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

3,23000

€

38,43000

kg

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

11,00000

€

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

m3

Colorant en pols per a formigó

4,50000

€

t

B0552100

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,92000

€

B0315600

B0552460

t

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

8,32000

€

€

B065EH0C

t

kg

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

52,65000

€

15,43000

B06NN14C

m3

Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

50,57000

€

Tot-u artificial

B0710250

m

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

2,01000

€

m3

B0818120

m2

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari

1,55000

€

B0372000

B2RA71H1

t

Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials

1,26000

€

€

B9E1F200

Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials

22,42000

103,55000

B9H11252

t

Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

250,37000

€

160,16000

B9H1BA52

kg

Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

€

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs

BBA11100

kg

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

3,85000

95,35000

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

BBA15100

kg

Maneguet electrosoldable PEAD PN16 SDR11 DN250

t

BBA1M200

u

m

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 250 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

t

BFB1N400

u

B0512401

BFWB1N42

u

B051E201

BFYB1250

B965A6D0

B2RA7LP0

BFYB1N42
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ELEMENTS COMPOSTOS

/R x 1,78000

/R x 21,89000

=

=

=

=

25,88560

20,71000

1,33500

22,98450

Rend.: 1,000
m3

1,050

x 103,55000

Parcial

Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,750

x 17,03000

Preu
Manobre especialista

0,200

Unitats
h

Formigonera de 165 l

1,520

Subtotal:

46,59560

1,33500

22,98450

A0150000

h

Sorra de pedrera per a morters

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

Subtotal:
C1705600

t

t

D0391311

Ma d'obra

Maquinària

Materials
B0512401

Subtotal:

1,00 %

B0310020

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Pàg.:

71,14000

1

€

Import

22,98450

1,33500

0,22985

46,59560

71,14495

71,14495
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Partides d’obra
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Rend.: 1,000

Preu

Parcial

0,78550

m

Unitats
2,18900

1,22760

=

=

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

F2191305

PARTIDES D'OBRA

P-1

Ma d'obra
/R x 21,89000

=

0,100

/R x 15,71000

Manobre especialista

/R x 51,15000

h

0,024

0,050

A0150000

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Compressor amb dos martells pneumàtics

2,18900

h

h

Subtotal:
C1101200

2,01310

Pàg.:

4,23

1

€

Import

2,18900

2,01310
0,03284

2,84134

7,66150

Import

€

4,23494

1,50 %

10,62

DESPESES AUXILIARS

Parcial

4,23494
0,00000

Preu

7,66150

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Rend.: 1,000

Unitats

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

C1313330

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

/R x 21,89000

0,97185

0,350

=

Manobre especialista

/R x 51,15000

1,86949

h

0,019

=

A0150000

F2194JB1

Maquinària

P-2

Ma d'obra

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

/R x 15,71000

7,66150

h

0,119

Subtotal:
C1313330
Compressor amb dos martells pneumàtics

0,11492

2,84134

h

1,50 %

10,61776
0,00000

Subtotal:

C1101200

DESPESES AUXILIARS

0,00 %

0,71610

4,60

4,59990

4,59990
0,00000

4,59990

Import

€

10,61776

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Rend.: 1,000

=

m2

/R x 51,15000

Parcial
0,014

3,88380

Preu
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

=

Unitats
h

/R x 64,73000

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

C1313330

0,060

F2194XF5

Maquinària

P-3

Maquinària
Retroexcavadora amb martell trencador

4,59990

h

0,00 %

C1105A00

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D´UNA CANONADA EXISTENT
AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU AL T. M. DE CASTELLÓ D´EMPURIES

m

Manobre especialista

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

Preu

/R x 8,46000

Subtotal:

/R x 21,89000

Rend.: 1,000

Unitats

0,150

0,150

Subtotal:

Preu

0,00 %

/R x 91,44000

Rend.: 1,000

Unitats

0,006

Rend.: 1,000

Unitats

Subtotal:

/R x 51,15000

/R x 21,17000

Unitats

Subtotal:

3,28350

Parcial

=

1,26900

1,26900

Parcial

0,54864

0,54864

Parcial

7,31445

7,31445

1,27020

Parcial

=

0,72240

1,27020

=

=

3,28350

=

1,50 %

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

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

0,143

Preu

0,00 %

m3

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,00 %

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

0,060

/R x 51,60000

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

h

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

h

h

h

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

F219FBA0

PARTIDES D'OBRA

P-4

Ma d'obra
A0150000

C170H000

F22113L2

Maquinària

P-5

C1311440

F222142A

Maquinària

P-6

C1313330

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

Manobre

0,014

Rend.: 1,000

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0140000

h

Preu

C1335080

F227F00F

Maquinària

P-7

Ma d'obra

Maquinària

2

€

€

7,31445

7,31445
0,00000

7,31445

Import

€

0,54864

0,54864
0,00000

0,54864

Import

€

4,60175

4,60175
0,00000

0,04925

1,26900

3,28350

Import

Pàg.:

4,60

0,55

7,31

2,01

Import

1,27020
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

DESPESES AUXILIARS
0,00 %

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,72240

0,145
/R x 67,72000

/R x 51,15000
=

=

2,70880

7,41675

Unitats

Rend.: 1,000

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 90%
PM

0,040

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

F228LB0A

PARTIDES D'OBRA

P-8

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

Parcial

h

Preu

h

10,12555

C1313330

0,00 %

C13350C0
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

=

15,79000

0,60304

Parcial
/R x 75,38000

Preu

/R x 15,79000

15,79000

15,79000

Parcial

16,39304

1,000

Subtotal:

0,00 %

Preu
/R x 15,79000

Rend.: 1,000

Unitats
1,000

0,00 %

=

0,008

Unitats

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

m3

h

F2R450M0

Maquinària

P-9

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat.

C1311430

Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

C1RA2C00

m3

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2C00

F2R540M0

Maquinària

P-10

Maquinària

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3

€

2,01165

2,01165
0,00000

0,01905

0,72240

Pàg.:

10,13

Import

10,12555
10,12555
0,00000

€

10,12555
16,39

Import

16,39304
16,39304
0,00000

€

16,39304
15,79

Import

15,79000
15,79000
0,00000
15,79000
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m3

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

m3

Subtotal:

Preu

Preu

0,00 %

x 11,00000

Rend.: 1,000

Unitats

Unitats

1,000

Subtotal:

0,00 %

x 4,50000

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
1,450
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó i MBC, procedents de construcció o demolició.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

F2RA71H1

PARTIDES D'OBRA

P-11

B2RA71H1

F2RA7LP0

Materials

P-12

B2RA7LP0

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

Parcial

15,95000

15,95000

Parcial

4,50000

Manobre

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

0,040

0,035

0,050

/R x 67,72000

/R x 60,33000

/R x 21,17000

=

=

=

2,70880

2,11155

1,05850

=

4,50000

m3

Motoanivelladora petita

1,08925

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

=

17,74450

Parcial

h

/R x 43,57000

=

0,08000

Preu
A0140000

h

0,025

x 15,43000

=

Rend.: 1,000

C1331100

Camió cisterna de 8 m3

1,150

x 1,60000

Unitats

C13350C0

h

Tot-u artificial

0,050

Subtotal:

Subtotal:

17,82450

5,90960

1,05850

C1502E00

m3

Aigua

Subtotal:

B0372000

m3

F931201J

Materials

P-13

Ma d'obra

Maquinària

Materials
B0111000

Pàg.:

15,95

4

€

Import

15,95000

15,95000
0,00000

Import

€

4,50000

4,50000
0,00000

4,50000

Import

€

15,95000

4,50

24,81

1,05850

5,90960

17,82450
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5

0,01588

Pàg.:

1,50 %
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

DESPESES AUXILIARS
24,80848
0,00000

/R x 25,36000

/R x 21,17000

=

=

6,08640

11,00840

5,96196

€

Import

17,09480

28,58

24,80848

0,00 %

m

0,520

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

0,240

Preu

Manobre

=

0,10122

5,16600

x 59,56000

=

x 4,92000

0,1001

x 31,63000

1,050

Unitats

Oficial 1a d'obra pública

F965A6DD

PARTIDES D'OBRA

P-14

Ma d'obra
h

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

17,09480

h

m

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

Subtotal:

A0140000

m3

0,0032

=

A012N000

B06NN14C

t

B965A6D0

B0710250

11,22918
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

t

Aigua

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,010

0,0031

x 1,60000

x 160,16000

=

=

0,01600

0,49650

1,50 %

11,99959

B051E201

DESPESES AUXILIARS

0,00 %

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A012N000

h

h

t

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

Manobre

Oficial 1a d'obra pública

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

0,012

0,086

0,019

/R x 61,92000

/R x 67,72000

/R x 21,17000

/R x 25,36000

=

=

=

=

0,74304

0,81264

1,82062

0,48184

/R x 53,72000

Unitats

0,010

x 52,65000

Subtotal:

1,000

Subtotal:

Rend.: 1,000

A0140000

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012
pneumàtic

COST EXECUCIÓ MATERIAL

C13350C0

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

Parcial

C170D0A0

h

Preu

C1709B00

t

=

52,65000

0,53720

52,65000

2,09288

=

2,30246

B9H11252

F9H11252

B0111000

PARTIDES D'OBRA

P-16

Ma d'obra

Maquinària

Materials

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

1,50 %

11,22918

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:

0,25642

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

1,50 %

0,00 %

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

F9H1BA52

28,58040
0,00000

P-17

28,58040
€

Import

Parcial

t

28,87

0,00 %

Parcial

Preu

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Rend.: 1,000

Preu

m2

Unitats

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Unitats

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 D de temperatura baixa, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada
10,90480

0,48184

=

=

/R x 25,36000

/R x 25,36000

0,430

0,019

Oficial 1a d'obra pública

Oficial 1a d'obra pública

h

h

A012N000

A012N000

1,82062

Maquinària

Ma d'obra

=

0,74304

0,53720

16,62070

/R x 21,17000

=

=

5,71590

0,086

/R x 61,92000

/R x 53,72000

16,62070

Manobre

0,010

=

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

Subtotal:

A0140000

h

/R x 21,17000

2,17704

C1709B00

0,270

=

8,48640

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012
pneumàtic

Manobre

x 71,14495

=

h

h

0,0306

x 8,32000

C170D0A0

2,30246
1,020

0,82365

Subtotal:

m3

Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

=

A0140000

F9E1F205

Materials

P-15

Ma d'obra

Materials
D0391311

m2

x 3,23000

B9E1F200

0,255

kg

Colorant en pols per a formigó

B0818120

Pàg.:

6

0,24931

11,99959

28,86960
0,00000

€

28,86960

57,08

Import

2,30246

2,09288

0,03454

52,65000

57,07988
0,00000

€

57,07988

55,00

Import

2,30246
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Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,012

1,000

/R x 67,72000
Subtotal:
x 50,57000

=

=

0,81264
2,09288
50,57000

/R x 25,36000

/R x 21,17000

=

=

0,17752

0,07410

t

h

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

C13350C0

B9H1BA52

50,57000

Pàg.:

7

2,09288

50,57000
0,03454

Subtotal:
1,50 %

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa
intermèdia i granulat calcari

DESPESES AUXILIARS

54,99988
0,00000

0,0035

0,92

0,53

0,25162

Import

€

0,52927

0,52927
0,00000

0,00377

0,15218

0,12170

0,25162

Import

€

54,99988

0,00 %

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

0,007

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial

Manobre

Preu

Oficial 1a

Unitats
h

0,12170

0,25162

h

=

A0140000

Subtotal:
/R x 34,77000

0,04284

0,0035

=

0,10934

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

x 1,26000

=

h

0,034

x 2,01000

C1B02A00

A0121000

FBA15511

Materials

P-18

Ma d'obra

Maquinària

Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,0544

0,12170

kg

Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials

Subtotal:
BBA1M200
kg

1,50 %

0,15218

BBA11100

DESPESES AUXILIARS

0,00 %

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Rend.: 1,000

0,07410

m

=

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

/R x 21,17000

0,17752

Parcial
0,0035

=

Preu
Manobre

/R x 25,36000

Unitats
h

0,007

FBA1E515

Materials

P-19

Ma d'obra
A0140000

Oficial 1a

0,25162

h

Subtotal:

A0121000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

0,306

0,051

0,0035

x 1,55000

x 1,26000

/R x 34,77000

=

=

=

0,47430

0,06426

0,12170

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1B02A00

kg

Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

1,50 %

0,53856

0,12170
BBA1M200

kg

Subtotal:

BBA15100

DESPESES AUXILIARS

0,00 %

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

/R x 25,36000

=

=

0,88914

2,13024

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,500

3,060

0,042

x 1,26000

x 1,55000

Subtotal:

/R x 26,59000

=

=

=

0,63000

4,74300

1,11678

1,11678

Unitats

Rend.: 1,000

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació
en calent de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

0,084

/R x 21,17000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Oficial 1a

0,042

Parcial
h

Manobre

Preu
A0121000

h

h

Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

Subtotal:
C1B02B00

kg

Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

3,01938

A0140000

FBA31515

Materials

P-20

Ma d'obra

Maquinària

BBA15100

kg

1,50 %

5,37300

BBA1M200

DESPESES AUXILIARS

0,00 %

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,500

/R x 26,21000

/R x 22,51000

=

=

39,31500

33,76500

Unitats

Rend.: 1,000

Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, col·locat al fons de la rasa. Inclús part
proporcional d'accessoris i peces especials

1,500

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

Oficial 1a muntador

Ajudant muntador

Parcial

h

h

Preu
A013M000

FFB1N425

Materials

P-21

Ma d'obra
A012M000

8

€

9,55445

9,55445
0,00000

0,04529

5,37300

1,11678

3,01938

Import

€

0,91565

0,91565
0,00000

0,00377

0,53856

0,12170

Pàg.:

9,55

150,97

Import
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m

u

Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 250 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar
1,000

1,020

0,200

Subtotal:
x 3,85000

x 22,42000

x 250,37000

=

=

=

73,08000
3,85000

22,86840

50,07400

Pàg.:

9

73,08000

76,79240
1,09620

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
250 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar
76,79240
1,50 %

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

5,62139
57,70265
57,70265

Parcial
54,72500
54,72500
727,47500

€

Import

6,92120

5,62139

€

Import

54,72500

783,02

70,34906

70,34906
0,00000

0,10382

57,70265

70,35

150,96860

150,96860
0,00000

Parcial
6,92120

=

6,92120

=

=

5,62139

0,00 %

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:
x 38,43000

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

BFYB1N42

BFB1N400

BFWB1N42

m3

/R x 26,62000

Preu

0,260

Unitats
Ajudant jardiner

Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

h

/R x 51,15000

Subtotal:

A013P000

0,1099

FR3P8602

Materials

P-22

Ma d'obra

Maquinària
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

1,5015

h

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

1,50 %

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

Preu

0,00 %

Subtotal:
/R x 290,99000

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats
2,500

2,500

/R x 21,89000

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació
de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de
diamant intercambiable

Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

Manobre especialista

h

h

t

C1313330

B0315600

CF211210

A0150000

G21YD320

Materials

P-23

Ma d'obra

Maquinària

1,50 %
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

DESPESES AUXILIARS

0,00 %

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

727,47500

/R x 25,36000

=

42,35120

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Excavació manual en galeria en terreny compacte

1,670

Parcial

m3

Oficial 1a d'obra pública

Preu
h

Rend.: 1,000
Unitats
A012N000

G22CK200

PARTIDES D'OBRA

P-24

Ma d'obra

82,35130

Parcial

11,83840

11,83840

124,70250

=

=

/R x 21,17000

/R x 21,14000

Subtotal:

3,890

0,560

Manobre

Compressor amb quatre martells pneumàtics

h

h

A0140000

C1101400

Preu

3,00 %

Subtotal:

Rend.: 1,000

Unitats

30,69650

79,10100

79,10100

19,64500

30,69650

=

DESPESES AUXILIARS

Dau d'ancoratge en zone sde canvi de direcció de la
canonada, fabricat en formigó armat, HA-25/P/20/IIIa,
de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot. Inclús part
proporcional d'encofrat

/R x 21,17000

Subtotal:

1,450

/R x 39,29000

=

19,64500

0,00 %

m3

Manobre

0,500

x 77,55000

Subtotal:

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

h

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0140000

h

1,020

2,50 %

Formigó HA-25/P/20/IIIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

C1502221

m3

Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9
d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació

G45C1AG3

Maquinària

P-25

Ma d'obra

Maquinària

Materials
B065EH0C

DESPESES AUXILIARS

0,00 %

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Pàg.:

10

0,82088

727,47500

783,02088
0,00000

€
Import

783,02088

140,28

124,70250

3,74108

11,83840

140,28198
0,00000

€

140,28198

130,21

Import

30,69650

19,64500

0,76741

79,10100

130,20991
0,00000

130,20991
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Rend.: 1,000

t

/R x 21,89000

G9J12E00

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP

2,000

/R x 28,19000

Preu

Manobre especialista

0,700

Unitats
h

Camió cisterna per a reg asfàltic

Subtotal:

A0150000

h
Subtotal:
x 0,25000

43,78000

Parcial
=

19,73300

250,00000

19,73300

43,78000
=

=

19,73300

43,78000

kg

C1702D00

PARTIDES D'OBRA

P-26

Ma d'obra

Maquinària

B0552460

250,00000

Pàg.:

314,17

11

€
Import

43,78000

19,73300

250,00000
0,65670

Subtotal:
1,50 %

1.000,000
Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

DESPESES AUXILIARS

314,16970
0,00000

=

209,20000

€
Import

228,93300

43,78000

513,37

314,16970

0,00 %

t

=

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial
/R x 21,89000

=

Preu

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH

2,000

/R x 28,19000

Unitats
Manobre especialista

/R x 41,84000

240,00000

228,93300

43,78000

h

5,000

0,700

Subtotal:

A0150000

Escombradora autopropulsada

Camió cisterna per a reg asfàltic

G9J13J00

Materials

P-27

Ma d'obra

Maquinària
h

=

h

Subtotal:
x 0,24000

240,00000
0,65670

1.000,000

240,00000
1,50 %

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

85,01

Import

€

513,36970

513,36970
0,00000

Parcial

0,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Rend.: 1,000

Preu

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Emulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

C1702D00

u

kg

C170E000

B0552100

L169C511

Materials

P-28

Cala manual de fins a 1,50 m de fondaria, 1,00 m de
llargada i 60 cm d'amplada, per localització de serveis
existents, inclou la demolició del paviment, excavació
amb mitjans manuals i mecànics i posterior rebliment
de terres un cop finalitzada la cala. Inclul i càrrega
manual de runa sobre contenidor

Unitats
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

h

Oficial 1a

Manobre

1,800

1,800

/R x 25,36000

/R x 21,17000

=

=

45,64800

38,10600

PARTIDES D'OBRA

A0140000

1,50 %

83,75400

A0121000

DESPESES AUXILIARS

0,00 %

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

/R x 21,17000

/R x 25,36000

=

=

=

=

=

0,03142

0,08368

0,18478

0,08468

0,05072

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment,
en grans extensions, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada

0,002

/R x 92,39000

Parcial
Oficial 1a d'obra pública

/R x 41,84000

Preu
h

0,004

/R x 15,71000

Unitats
A012N000

0,002

0,002

M219UF41

Ma d'obra

P-29

Ma d'obra
Manobre

0,002

1,50 %

0,29988

0,13540

h

Escombradora autopropulsada

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

DESPESES AUXILIARS

0,00 %

Parcial

39,31500

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

Subtotal:

A0140000

h

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

C110F900

h

C170E000
C1101200

u

Unitat d'obra per unió a l'inici del tram de la conducció
existent DN250 amb nova conducció PE100 PN10
DN250, mitjançant maniguet electrosoldable.
Executat al fons de rasa

=

1,500

Preu
Oficial 1a muntador

/R x 26,21000

h

Unitats
A012M000

3,85000

39,29000

73,08000

33,76500

1,500

=

Ajudant muntador

Subtotal:

h

/R x 39,29000

/R x 22,51000

A013M000

1,000

39,29000

h

Subtotal:

x 3,85000

=

=

C1502221

1,000

Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9
d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació

BFYB1N42

u

NPC00001

Maquinària

P-30

Ma d'obra

Maquinària

Materials

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 250 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

Pàg.:

12

1,25631

83,75400

85,01031
0,00000

€

0,43731

0,43731
0,00000

0,00203

0,29988

0,13540

Import

€

85,01031

0,44

211,57

Import

73,08000

39,29000
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u

Maneguet electrosoldable PEAD PN16 SDR11 DN250 1,000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

BFYB1250

0,00 %

x 95,35000
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

95,35000
99,20000

Pàg.:

13

99,20000
211,57000
0,00000
211,57000

€
P-31
NPC00002
u
Col·lector d'arribada a dipòsit municipal, fabricat en
Rend.: 1,000
2.386,63
acer inoxidable AISI-316L de 254x2mm, amb brida
boja en acer inoxidable AISI-316 i cargoleria en A4.
Inclús suportació en el mateix material
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Rend.: 1,000
115,20
P-32
NPC00003
u
Subministrament i instal·lació de xapa d'acer
inoxidable AISI-316L en zona d'entrada de col·lector
a dipòsit municipal, ancorada mecànicament a llosa
de formigó amb cargoleria en acer inoxidable A4
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Rend.: 1,000
2.800,00
P-33
NPC00004
u
Unitat d'obra per la desinfecció final de la conducció
un cop executada, amb hipoclorit sódic, per garantir
les directrius de la normativa legal (RD 140/2003 per
la qual s'estableixen els criteris sanitaris de qualitat
de l'aigua de consum humà). Inclús lliurament de
certificat de desinfecció.
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Rend.: 1,000
5.600,54
P-34
NPC00005
u
Subministrament i instal·lació de variador de
freqüencia marca POWER ELECTRONICS o
equivalent, model SD45075, de 37 kW a 400 V.
Totalment instal·lat i provat
_____________________________________________________________________________________________________________
€
P-35
NPC00006
PA
Partida alçada a Justificar per acondicionament i
Rend.: 1,000
900,00
neteja de la conducció existent
_____________________________________________________________________________________________________________

/R x 22,51000

=

360,16000

Rend.: 1,000

u

Unitat d'obra per la reposició del tancament
perimetral del dipòsit de Castelló Nou, amb tanca de
característiques similars a l'existent, cas que resulti
malmés durant l'execució de les obres.

16,000

NPC00008

Ajudant muntador

419,36000

Parcial

h

=

Unitats
A013M000

/R x 26,21000

Preu

€

Import

779,52000

779,52000
0,00000

779,52000

779,52

€
Rend.: 1,000
1.800,00
P-36
NPC00007
u
Unitat d'obra per la realització de les proves finals de
la conducció i sistema de bombament. Inclou proves
de funcionament en manual i en automàtic dels
sistema.
_____________________________________________________________________________________________________________
P-37

Ma d'obra
16,000

779,52000

Oficial 1a muntador

Subtotal:

h

0,00 %

A012M000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

14

€
Rend.: 1,000
0,30
P-38
NPC00009
m
Subministrament i col·locació de banda contínua de
plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora
_____________________________________________________________________________________________________________

€
P-39
PAAJ0001
PA
Partida Alçada a Justificar per la revisió i possada en
Rend.: 1,000
7.600,00
servei d'equips de bombament d'aigua, incloent,
desmuntatge, revisió a taller dels mateixos, inclús
substitució de peces en mal estat, i posterior
instal·lació i posada en marxa.
_____________________________________________________________________________________________________________

€
P-40
XPA00002
PA
Partida Alçada a Justificar per la gestió de residus
Rend.: 1,000
128,27
durant el transcurs de les obres segons Annex de
Projecte
_____________________________________________________________________________________________________________

€
P-41
XPAAJ001
PA
Partida Alçada a Justificar per Seguretat i Salut
Rend.: 1,000
8.746,38
durant el transcurs de les obres
_____________________________________________________________________________________________________________
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1. Introducció

Es detalla a continuació el Pressupost per a Coneixement de l’Administració en el que s’inclou l’import

d’execució material i per contracta de les obres incloses al PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA

CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU AL T. M. DE CASTELLÓ

D’EMPURIES.) així com els imports relacionats amb expropiacions i serveis afectats per les esmentades

Pressupost Expropiacions i Serveis Afectats:

Pressupost d’Execució per Contracte:

I.V.A. (21,00%) SOBRE 207.365,92 €

Pressupost d’Execució per Contracte abans d’IVA:

Benefici Industrial (6,00 %):

Despeses Generals (13,00 %):

Pressupost d’Execució Material:

303.029,77 € (I.V.A. inclòs)

0,00 €

303.029,77 € (I.V.A. inclòs)

52.591,94

250.437,83 € (sense I.V.A.)

12.627,12

27.358,75

210.451,96 €

obres.

Pressupost per a coneixement de l’Administració:

El present Pressupost per a coneixement de l’Administració (IVA inclòs) pel PROJECTE CONSTRUCTIU

PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU AL T. M. DE

CASTELLÓ D’EMPURIES puja a la quantitat de TRES-CENTS TRES MIL VINT-I-NOU EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS (303.029,77 €) I.V.A. inclòs
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DOCUMENT 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CAPÍTOL 1. CONDICIONS GENERALS
1.1.- Definició i àmbit d’aplicació
1.1.1.- Definicions, documents contractuals i ordre de prevalència



"Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos de obras de
construcción (RL-88)". Ordre de 27 de juliol de 1988 (BOE. de 3 de agosto de 1988)

Per a l'aplicació i compliment d'aquestes normes, i per a la interpretació d'errors o omissions
continguts en elles, es seguirà, tant per part de la contracta adjudicatària com per la de la Direcció
d'Obra, l'ordre de major a menor rang legal de les disposicions que hagin servit per a la seva
aplicació.

1.2.- Disposicions generals

L’adjudicatari del Contracte (en endavant Contractista) estarà obligat al compliment de totes les
instruccions, plecs i normes de tota índole promulgades per l’entitat contractant i d’altres organismes
competents en els treballs a realitzar, quedant a decisió del Director d’Obra resoldre qualsevol
discrepància que pugui existir.

El present Document núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (en endavant PPTP)
del “PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL
DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES.” conté i desenvolupa el
conjunt d’instruccions, normes i especificacions a seguir en l’execució de les obres incloses en
aquest Projecte.

1.2.1.- Subcontractes



















Correcció d’errades del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi
Tècnic de l’Edificació (BOE núm. 22, de 25 de gener de 2008).

Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el documento bàsic DB HR de
“protecció enfront al soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial Decret
314/2006, de 17 de març.

Reial Decreto 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.

Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció de formigó
estructural (EHE-08)

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el reglament electrotècnic per a
baixa tensió.

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus
de construcció i d’enderrocs.

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s’estableixen las disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut a les obres de construcció.

Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques.
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Els preus assenyalats al Quadre de Preus núm. 2, seran d'aplicació única i exclusivament en el
supòsit de que calgui efectuar l'abonament d'obres incompletes, quan per rescissió o d'altres motius
no s'arribin a concloure les contractades. El contractista no podrà pretendre la valoració de les
mateixes mitjançant una descomposició diferent de l'establerta a l'esmentat quadre.

El contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació als esmentats preus sota cap
concepte ni pretext d'errada o omissió.

Els quadres de preus núm. 1 i 2 seran contractuals a tots els efectes.

De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la conservació i
manteniment fins el compliment del termini de garantia.

Igualment s'entendrà que aquests preus unitaris comprenen totes les despeses de maquinària, mà
d'obra, elements accessoris, transport, eines i totes les operacions directes precises per al correcte
acabament de les unitats d'obra, llevat que expressament s'exclogui alguna a l'article corresponent.

Tots els preus unitaris a què es refereixen les normes d'amidament i abonament contingudes al
present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'entendrà que inclouen sempre el
subministrament, manipulació i ús de tots els materials precisos per a l'execució de les unitats d'obra
corresponents fins al correcte acabament de les mateixes, llevat que expressament s'exclogui alguna
a l'article corresponent.

1.2.2.- Quadres de Preus

L'acceptació del subcontracte no rebaixarà al Contractista de la seva responsabilitat contractual.

Les solꞏlicituds per cedir a qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i acreditant
que l'organització que s'ha d'encarregar de la realització dels treballs objecte del subcontracte, està
capacitada i equipada per a la seva execució.

Cap part de l’obra no serà subcontractada sense autorització expressa de la propietat o l'Enginyer
Director de l'Obra. Es regirà per l’establert a la normativa vigent al respecte.

1.1.2.- Disposicions legals a tenir en compte



Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, por el que se aprova la instrucció per a la recepció
de ciments (RC-08).

L’execució de les obres es regirà pels seus documents contractuals així com per la resta de
normativa vigent d’aplicació, tant de caràcter general com específic a l’àmbit de la construcció. En
aquest sentit, les principals normes a tenir en consideració son les que es citen a continuació:
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Les possibles errades o omissions a la descomposició que figura al Quadre de Preus núm. 2 no
poden servir de base al Contractista per reclamar cap modificació dels preus assenyalats amb
lletra al Quadre de Preus núm. 1.

1.2.3.- Personal del Contractista

1.3.2.- Objecte del Projecte

Es objecte del present Projecte Constructiu la definició de les actuacions i activitats a realitzar per la
correcta execució de les obres incloses en el mateix, a fi d’abastir d’aigua potable del dipòsit de
Castelló Nou a partir del dipòsit anomenat “El Trabuc” a Al T. M. d’Empuria Brava.

L'Enginyer Director de l'Obra, quan per a la bona marxa de les mateixes ho estimi necessari,
exigirà al Contractista l'augment o la substitució del personal i dels mitjans auxiliars. El
Contractista estarà obligat al seu compliment.

1.3.2.1. Treballs a via pública

Els treballs a executar es poden dividir en diferents blocs en funció de la zona d’actuació. Així es
diferencien els treballs a via pública, treballs al dipòsit de Castelló Nou i treballs al dipòsit “El Trabuc”.

Per tal de definir la traça del colꞏlector s’ha realitzat un estudi d’alternatives tenint en compte diversos
factors com la longitud del tram a executar, serveis existents a cadascuna de les alternatives de
traçat, cost econòmic i afeccions al trànsit tant rodat com de vianants.

1.2.4.- Seguretat i salut a les obres

Aquests treballs inclouen les activitats necessàries per la instalꞏlació de la nova conducció
d’abastament al dipòsit de Castelló Nou. Com s’ha indicat anteriorment, la conducció existent finalitza
a l’alçada del supermercat ESCLAT, ja al T. M. de Castelló d’Empúries, a les coordenades UTM
X:506.157 Y:4.677.629 i a una fondària respecte de la rasant del vial de 1,60 metres.

El Contractista comunicarà a l'Enginyer Director de l'Obra el personal i els mitjans auxiliars que
disposarà a l'obra.

L'adjudicatari haurà de complir totes aquelles disposicions que es trobin vigents en matèria de
seguretat i salut al treball, i totes aquelles normes de bona pràctica que siguin aplicables en
aquestes matèries.

A partir d’aquest punt s’iniciarà la nova conducció la qual es connectarà a la conducció existent
mitjançant un maniguet electrosoldable DN250.

El Contractista instalꞏlarà al seu càrrec les instalꞏlacions sanitàries prescrites per la legislació
vigent sobre el tema.
Serà també al seu càrrec la dotació de personal sanitari suficient en qualitat i nombre.

Els treballs necessaris per la instalꞏlació de la conducció inclouen:















Paviment de MBC, incloent:

Base de paviment de tot-ú artificial de 25 cm de gruix, estesa i compactada al 98% PM

Rebliment amb material seleccionat de la pròpia excavació, amb compactació al 95% PM.

Rebliment de sorra sense àrids gruixuts en capa de protecció de canonada, segons secció
tipus.

Instalꞏlació de nova conducció de PEAD PE100 PN10 DN250 amb unions mitjançant
soldadura tèrmica a testa.

Estesa de llit de sorra pel recolzament de la nova conducció a instalꞏlar.

Excavació en rasa, fins arribar a la cota de fons de rasa, tenint en compte els talussos i la
secció tipus de rasa a executar, prevista al document 2 del present Projecte.

Demolició de paviment existent, previ tall del mateix per tal de delimitar la zona a demolir.



Desinfecció final de la conducció prèviament a la seva posada en servei.

Reposició de vorades i voreres afectades pels treballs, especialment a la zona d’inici i final del
tram.
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o MBC AC 16 surf B 50/70 D en capa de rodadura de 4 cm de gruix

o MBC AC 22 bin B 50/70 D en capa intermitja de 6 cm de gruix



La nova canonada serà de PEAD PE100 PN10 DN250, amb una longitud d’aproximadament 475
m.l.. Discorrerà íntegrament per vials públics.

El Contractista de les obres, estarà obligat a la senyalització de les mateixes, tant diürna com
nocturna, d'acord amb les vigents reglamentacions i les instruccions tant del Director de l'obra
com del Coordinador de Seguretat i Salut.
Tant les senyals com la seva utilització i manteniment seran amb càrrec al Contractista.
El Contractista s'haurà d'atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis.
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris i serà
responsable de la propagació dels mateixos, encara que fossin necessaris per a l'execució de les
obres i dels danys i perjudicis que es puguin produir.

1.3.- Descripció de les obres
1.3.1.- Antecedents
Actualment es troba instalꞏlada en rasa una conducció de PEAD PE100 PN10 DN250, procedent
de l’anomenat dipòsit “El Trabuc”, al Terme Municipal de Empuriabrava, la qual es preveu
alimentarà d’aigua potable al dipòsit municipal anomenat dipòsit de Castelló Nou del T. M. de
Castelló d’Empúries.
Al dipòsit “El Trabuc” es localitzen dues bombes centrífugues sobre bancada, de potencia unitària
30 kW, les quals s’encarregaran de l’elevació de cabal fins al dipòsit municipal. Les bombes es
comanden mitjançant un variador de freqüència el qual, enclavat amb un cabalímetre
electromagnètic s’encarregarà de la regulació del cabal d’impulsió segons les necessitats de
demanda.
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1.3.2.2. Treballs a dipòsit de Castelló Nou







Instalꞏlació de xapa d’acer inoxidable AISI-316L de 3 mm de gruix per tal de tancar l’espai
entre la conducció i la llosa de formigó.

Perforació en llosa superior del dipòsit de 300 mm de diàmetre per tal de permetre el pas
de la conducció d’acer inoxidable a l’interior del dipòsit.

Conducció d’acer inoxidable AISI-316L de diàmetre 254x2mm en zona d’entrada a dipòsit,
incloent la suportació necessària en el mateix material.

Finalització d’instalꞏlació de conducció de PEAD a l’interior de la parcel3la municipal.

Els treballs previstos al dipòsit de Castelló Nou es limiten a la finalització de la conducció de
PEAD i l’entrada de cabal al dipòsit. S’inclouen:



1.3.2.3. Treballs a dipòsit “el Trabuc”
Aquesta zona de treballs no requereix cap mena d’actuació a nivell d’obra civil.
S’ha previst una revisió dels equips de bombament existents, per tal de garantir el seu correcte
funcionament en el moment de la posada en servei de la instalꞏlació. Aquesta revisió inclou la
reparació dels equips cas que sigui necessari.
També s’ha previst al pressupost una unitat d’obra per la instalꞏlació d’un nou variador de
freqüència similar als ja existents ja que durant la redacció del present Projecte s’ha pogut
verificar que ambdós equips funcionen correctament però no s’ha pogut realitzat una prova de
càrrega sobre els mateixos.

1.3.3.- Plànols d’obra
El Contractista estarà obligat a introduir les modificacions que calguin perquè es mantinguin les
condicions de qualitat, estabilitat i seguretat que es demanen al Projecte, sense dret a cap
modificació de preu ni de termini total o parcial d’execució de les obres.
Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades,
sobre l’obra projectada a la Direcció de les Obres. Aquesta modificació tampoc dóna dret al
Contractista a cap modificació sobre el programa d’execució de les obres. Al cursar una proposta
d’aquestes característiques el Contractista haurà d’assenyalar el termini de temps en el qual
precisa rebre la contestació perquè no es vegi afectat el programa de treball. La no contestació
dintre d’aquest termini s’entendrà com a denegació de la petició formulada.
Serà responsabilitat del Contractista el manteniment i posta a disposició de la Direcció de les
Obres d’un arxiu de plànols actualitzat de l’execució real de les obres, a efectes de liquidació,
corrent a càrrec seu les despeses ocasionades.
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1.3.4.- Contradiccions, omissions o errors

Les omissions en el Plec o les descripcions errònies dels detalls de l’obra que siguin manifestament
indispensables per dur a terme l’esperit i intenció exposats en els Plànols i Plec de Prescripcions, o
que per ús i costum hagin de ser realitzats, no eximeixen al Contractista de l’obligació d’executar
aquests detalls, sinó que han d’executar-se com si haguessin estat complerta i correctament
especificats en els Plànols i Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

1.4.- Inici de les obres
1.4.1.- Replanteig

A l’inici dels treballs es signarà el pertinent Acta de Comprovació del Replanteig donant, a partir
d’aquest moment, inici al termini d’execució dels treballs. A l'Acta és farà constar expressament que
s'ha comprovat la completa correspondència, en plantes i cotes relatives, entre la situació dels
senyals fixos que s'han construït en el terreny i les homologades indicades en els Plànols, on estan
referides les obres projectades així com també que els esmentats senyals són suficients per poder
determinar perfectament qualsevol part de l'obra projectada d'acord amb els Plànols que figuren en
el Projecte, sense que hi hagi cap dubte sobre la seva interpretació.

En el cas que els senyals construïts en el terreny no siguin suficients per poder determinar
perfectament alguna part de l'obra, s'establiran els que es necessitin perquè pugui determinar-se i
ser aprovada l'acta.

Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els perfils inclosos en el document de
plànols, haurà de comunicar-se per escrit a la Direcció d'Obra amb la justificació corresponent pel
seu contrast i, si s'escau, amb posteriors correccions. En cas de no presentar-se formalment
aquestes, els perfils de terreny original que s'empraran pels amidaments seran els d'aquest projecte.

Un cop signada l'acta per ambdues parts, el Contractista restarà obligat a replantejar les parts d'obra
que necessiti per a la seva construcció, d'acord amb les dades dels plànols o les que li proporcioni la
Direcció d'Obra en cas de modificacions aprovades o disposades pel propietari. Per això fixarà en el
terreny, a més de les ja existents, els senyals i dispositius necessaris perquè resti perfectament
marcat el replanteig parcial de l'obra a executar.

La Direcció d'Obra pot realitzar totes les modificacions que estimi oportunes sobre aquests
replantejos parcials. Podrà també, si així ho estima convenient, replantejar directament, amb
assistència del Contractista, les parts de l'obra que desitgi, així com introduir les modificacions
necessàries en les dades de replanteig general del projecte. Si alguna de les parts ho estima
necessari, també s'aixecarà acta d'aquests replantejos parcials i, obligatòriament de les
modificacions del replanteig general, havent-hi de restar indicades, les dades que considerin
necessàries per a la construcció i posterior amidament de l'obra executada.

Totes les despeses del replanteig general i la seva comprovació, així com les que s'ocasionin al
verificar els replantejos parcials i comprovació de replantejos, seran a càrrec del Contractista.

Serà obligació del Contractista la custòdia i reposició dels senyals que s'estableixin en el replanteig.

Serà obligació del contractista verificar l'altimetria del terreny i de les obres i instalꞏlacions, amb les
quals calgui connectar, abans de començar els talls d'obra corresponents per tal que no es derivi cap
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alteració de la làmina d'aigua prevista deguda a disconformitats d'altimetria no detectades.
Aquesta verificació anirà al seu càrrec.

1.5.- Desenvolupament i control de les obres
1.5.1.- Assaigs

El Contractista estarà obligat a la presentació d’un programa de control de qualitat que sotmetrà a
l’aprovació del Director de les Obres.

El Contractista haurà de disposar del seu propi laboratori a efectes d’assegurar un mínim de resultats
corroborats en les seves peticions d’”apte” al laboratori de la DO.

Quan el Contractista hagi efectuat un replanteig parcial, per determinar qualsevol part de l'obra
general o de les auxiliars, haurà de donar coneixement a la Direcció d'Obra per a la seva
comprovació si així ho creu convenient i perquè autoritzi el començament d'aquesta part d'obra.

1.4.2.- Programa de Treball

El Contractista vindrà obligat a modificar les dosificacions previstes en aquest Plec, si així ho exigeix
l’Enginyer Director a la vista dels assaigs realitzats.

1.-

Deficiències i/o endarreriments en la informació

Defecte de qualitat de l'obra executada

D’acord a la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública, el Contractista haurà d’elaborar un “Pla de
seguretat i salut en el treball” en el qual desenvolupi i adapti l’”Estudi de seguretat i salut” contingut al
Projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en què desenvolupi els treballs. Aquest
Pla previ coneixement de la DO, el Coordinador de Seguretat i Salut i aprovació per l’Autoritat
competent, es remetrà al Vigilant de seguretat i al Comitè de Seguretat i Salut (o als representants
dels treballadors).

1.5.3.- Seguretat i salut en el treball

El transport dels materials no serà objecte d’amidament i abonament independent, ja que es
considera inclòs en els preus de tots els materials i unitats d’obra qualsevol que sigui el punt de
procedència dels materials i la distància de transport.

Les xifres que per pesos o volums de materials figuren en les unitats compostes del Quadre de
Preus núm. 2, serviran només per al coneixement del cost d’aquests materials aplegats a peu d’obra,
però per cap concepte tindran valor a efectes de definir les proporcions de les mescles ni el volum
necessari en aplec per aconseguir la unitat d’aquest executada en obra.

En tot cas, els materials seran d’igual o millor qualitat que la que podria deduir-se de la seva
procedència, valoració o característiques, esmentades en algun document del Projecte.

En el cas que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits haurà de
suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà de
complir la normativa tècnica vigent. Per això, i encara que per les seves característiques singulars o
menor importància relativa no hagin merescut ser objecte de definició més explícita, la seva
utilització quedarà condicionada a l’aprovació de l’Enginyer Director, qui podrà determinar les proves
o assaigs de recepció que estan adequats a l’efecte.

En aquest capítol s’especifiquen les propietats i característiques que han de tenir els materials que
hauran de ser utilitzats a l’obra.

1.5.2.- Materials

El contractista haurà d'adaptar els treballs a la programació requerida per la Direcció d'Obra per a
un seguiment conjunt de manera que un cop aprovada per aquesta, passarà a ésser la
contractual.
La programació haurà d'especificar els terminis parcials i data d'acabament de les diferents
activitats, de forma que sigui compatible amb el termini total d'execució. També reflectirà les
dates d'inici i final de les obres elementals subjectes a terminis parcials d'acabament.
Així mateix, aquesta programació haurà de presentar-se abans del començament de les obres.
Es presentarà igualment, una relació completa dels serveis i material que el contractista es
compromet a utilitzar a cadascuna de les etapes del pla d'obra. Els mitjans proposats i acceptats
per l'Enginyer Director quedaran adscrits a les obres sense que mai puguin ésser retirats pel
Contractista sense autorització expressa de l'Enginyer Director.
L'acceptació del Pla i la posada a disposició dels mitjans proposats no implicarà excepció alguna
de responsabilitat per part del contractista, en cas d'incompliment dels terminis totals o parcials
convinguts.

1.4.3.- Començament de les obres
L'inici de les obres coincidirà amb la data que en el seu moment es fixi per a la comprovació del
replanteig. Des del dia següent s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del
contracte que, en qualsevol mesura depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del
començament de les obres, amb les distincions que es puguin recollir a l'acta de replanteig.

1.4.4.- Sancions per incompliment del termini

2.-

Manca de compliment del termini global

1.5.4.- Conservació de les obres executades durant el termini de garantia

Es podran fixar penalitats, la quantia de les quals es fixarà en el seu moment, en els següents
casos:

3.-

Incompliments de terminis parcials
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El Contractista queda compromès a conservar el seu càrrec, fins que siguin rebudes provisionalment
totes les obres que integrin el Projecte.

4.-

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 132724 QRF9G-8KELG-54AY6 7F5AF3C646C056F7D2DBDCEB2F129A10D7EE9FD5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

Any document: 2020, Acció docum: Construcció, Actuació: d'una canonada existent al dipòsit
de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries, Núm. Exp:: 100
0_Projecte : Projecte Construcció d'una canonada existent al
dipòsit de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: QRF9G-8KELG-54AY6
Data d'emissió: 13 de septiembre de 2021 a les 9:07:40
Pàgina 288 de 356

Així mateix, queda obligat a la conservació de les obres durant el termini de garantia d’un any a
partir de la data de la recepció provisional.

Passats quinze (15) dies a partir de l'ordre de retirada del material rebutjat, sense ser complida
aquesta, el material passarà a ésser propietat de la Propietat, sense que per això pugui exigir
indemnització alguna del contractista.

1.5.10.- Normes per a la recepció de les obres

En quant a la recepció de les obres i el seu termini de garantia s’estarà al disposat al Contracte i la
legislació de referència.

1.5.5.- Neteja final de les obres
Una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció provisional, es procedirà a la seva neteja
general, retirant els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instalꞏlacions,
magatzems i edificis que no siguin precisos per la conservació durant el termini de garantia.

1.6.- Responsabilitats especials del contractista

Durant aquest període de garantia el contractista està obligat a conservar i mantenir l'obra i a corregir
qualsevol defecte apreciat, sempre que no es degui a l'ús inadequat.

Durant aquest període de garantia es podrà emprar normalment l'obra, provant tots els assaigs no
destructius que es desitgi, els quals, aniran a càrrec del contractista.

1.6.2.- Ús durant el període de Garantia

La Direcció d’Obra es reserva el dret d’imposar sancions, del tipus que estimi oportú, si el
contractista incompleix les advertències anteriorment citades.

El contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació per efecte dels
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial. Sobre tot s’evitaran
els vessaments de neteges de cubes de formigó a zones diferents de les previstes que no sigui a
l’interior de la pròpia obra.

En tot moment la construcció de les obres no pot ser nociva pel medi ambient de la zona. El
contractista vetllarà de manera acurada per evitar les afeccions a la natura que el normal
desenvolupament dels treballs pugui ocasionar.

1.6.1.- Respecte amb el medi ambient i evitació de contaminacions

1.5.6.- Execució de les obres no especificades en aquest plec
L’execució de les unitats d’obra del present Projecte, les especificacions del qual no figuren en
aquest PPTP, es faran d’acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el
seu defecte, amb allò que ordeni el Director de les Obres, dins de la bona pràctica per a obres
similars.

1.5.7.- Normes i precaucions per a l'execució de les obres
La direcció executiva de les obres correspon al contractista, que haurà de disposar de l'equip
adient i que serà responsable de l'execució material de les obres previstes i dels treballs
necessaris per realitzar-los, així com de les conseqüències imputables a dita execució. En
particular es disposarà d'especial cura i precaució quan concorrin condicions climatològiques
adverses, ja que els danys derivats per aquestes circumstàncies hauran d'ésser reparats al seu
càrrec.
En el cas de pluges, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, sense que es
produeixin erosions, arrossegades o desperfectes irreparables. En el cas de gelada el
contractista protegirà totes les zones que poguessin quedar perjudicades pels efectes de la
mateixa, suspenent l'execució dels treballs que no puguin ser desenvolupats en condicions
normals de qualitat (formigonat, moviment de terres, etc.). Les parts danyades de les obres
s'aixecaran i reconstruiran al seu càrrec.

La materialització del replanteig haurà d'ésser respectada en tot moment, fins a l'acabament dels
treballs i si durant l'execució dels mateixos hagués de desaparèixer inevitablement alguna part
d'ell, serà necessari prendre les referències precises, prèvia autorització de la Direcció de les
Obres, per poder suplir en tot moment i amb exactitud la materialització desapareguda.

Per a aquesta conservació no es preveu abonament independent, si no que es considera que les
despeses ocasionades per aquestes reparacions i qualsevol derivat d'elles quedaran incloses als
preus unitaris corresponents a les diferents unitats d'obra.

Igualment està obligat el contractista, a la conservació i manteniment de les obres durant el termini
de garantia, havent de realitzar pel seu compte quantes operacions siguin precises per mantenir les
obres executades en perfecte estat.

El contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins a ser rebudes,
essent aquesta conservació a càrrec del mateix contractista.

Queda inclòs en aquest concepte el piconat de camps, l'arranjament dels camins i altres reposicions i
arranjaments que dicti la Direcció d'Obra.

Els materials necessaris per a les obres d'aquest Projecte, s’acopiaran a l’interior de la Zona
d’Instalꞏlacions Auxiliars prevista al Projecte, en una zona perfectament delimitada per aquest fi i
amb l’accés restringit únicament a personal de les obres.

En quant al termini de garantia de l’obra, s’estarà al previst al Contracte.
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1.6.3.- Conservació de les obres durant la seva execució i termini de Garantia

Abans de l'ús a l'obra de qualsevol material, aquest haurà de ser sotmès a l'aprovació de
l'Enginyer Director, qui, mitjançant les oportunes proves o assaigs decidirà la seva aprovació o
rebuig.

El contractista ha de tenir molt present que una climatologia adversa, degut a les característiques
particulars d'aquesta obra, pot tenir conseqüències molt negatives en el ritme d'execució.

En aquest darrer cas, el contractista és obligat a retirar els materials rebutjats fóra de les obres,
sense dret a indemnització sota cap concepte.
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Si en efectuar el reconeixement final de les obres alguna d'elles no es trobés per rebre, es
concedirà un temps per solucionar els defectes a càrrec del contractista, amb un nou termini de
garantia, que fixarà la Direcció de l'Obra, sense que el contractista tingui dret a cap indemnització
per aquest concepte.

1.6.4.- Obligacions socials
La Propietat i la Direcció de les Obres podrà exigir, durant l'execució de l'obra, els comprovants
en els quals s'indiqui que la Contracta es troba al corrent dels pagaments referents a
Assegurances Socials, Accidents, Règim Fiscal, etc.
La inexistència d'aquests comprovants podrà donar lloc a la proposta de rescissió amb pèrdua de
fiança.

1.7.- Amidament i abonament de les obres

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el Contractista reclamar modificació de preus
en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errades o omissions en la
descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.

Encara que en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la Memòria
s'emprin hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mans d'obra
necessàries, quantitat, tipus i cost, horari de maquinària, quantitat, preu i tipus dels materials bàsics,
procedència o distància del transport, número i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat
d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de diversos components o diversos preus
auxiliars, etc.), aquests extrems no podran esgrimir-se com a base per a la modificació del
corresponent preu unitari.

1.7.3.- Obres que no són d'abonament









Despeses d'instalꞏlació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instalꞏlacions i eines.

La conservació de l'obra durant la seva execució i durant el termini de garantia.

Despeses de permisos o llicències propis del contractista necessaris per a l'execució de les
obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

Les despeses que originin al contractista el replanteig, programació, reconeixements i assaigs
de control de materials, control d'execució i proves recepció.

Les despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l'execució de l'obra,
excepte l'IVA, en cas d'ésser procedent.

No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les prescripcions per escrit de l'Enginyer
Director i que el Contractista hagi executat per errada, per comoditat o per conveniència.



Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.

1.7.1.- Amidament



Despeses de protecció d'abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de
deteriorament.

1.7.4.- Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista



Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instalꞏlacions per al subministrament d'aigua i
energia elèctrica, necessaris per a l'execució de l'obra, així com drets, taxes o imports de
presa de corrent, comptadors i altres elements.

A més dels previst en el Contracte, en cas d’esser necessari, s'observaran les següents
prescripcions.



Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte.

Les següents despeses s’entenen a càrrec del Contractista per considerar-se incloses als preus
unitaris de les partides d’obra corresponents. En tot cas, en cas de contradicció u omissió, prevaldran
les estipulacions establertes al Contracte:



Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i
zones dels voltants afectades per les obres.
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La forma d'ús de l'amidament i les unitats de mesura a emprar seran les definides en present
PPTP, per a cada unitat d'obra, aplicant, quan no es prevegi unitat o es prevegin diverses, la que
es dedueix en els Quadres de Preus i, en el seu defecte, la que fixi la Direcció d'Obra.
Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així com els pesos, es faran amb el sistema
mètric decimal, llevat prescripció en contra.
No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que expressament
s'autoritzi en el present Plec. D'estar autoritzada la conversió, el factor de transformació es fixarà
a la vista dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en obra. No es tindran en compte a
aquests efectes, els factors que apareixen en la Justificació de Preus o en els Amidaments del
Projecte.
Els excessos que resultin en amidar l'obra realment executada, en relació amb l'obra projectada,
no seran d'abonament si aquests excessos són evitables, podent fins i tot la Direcció exigir que
es corregeixin les obres perquè responguin exactament a les dimensions, pendents, etc. fixades
als plànols.
Encara que aquests excessos siguin, a judici de la Direcció, inevitables, no seran abonats si els
mateixos formen part dels treballs necessaris per a l'execució de la unitat, segons estableix el
Plec de Clàusules Administratives Generals, ni tampoc si aquests excessos són inclosos en el
preu de la unitat corresponent o, finalment, si figura explícitament en l'amidament i abonament de
la unitat corresponent que no seran d'abonament.

1.7.2.- Preu unitari
El preu unitari que aparegui en lletra en el Quadre de Preus núm. 1 serà el que s'aplicarà als
Amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
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Seran a càrrec del contractista les despeses del Pla d'Autocontrol de Qualitat que es
detalli a les clàusules particulars del Contracte.

Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs
nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per complir el programa de
treballs i el termini acordats, llevat que l'adopció de les esmentades mesures es produeixi
a petició de la Direcció de les Obres i sigui motivada per retards no imputables al
Contractista.

Els danys a tercers per motiu de la forma d'execució de l'obra.

1.8.- Compatibilitat i relació entre els documents que defineixen les obres







Document 4. Pressupost

Document 3. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Document 2. Plànols

Document 1. Memòria i Annexos

D'una manera no limitativa, tenint en compte les possibles clàusules que s'estableixin
posteriorment, els documents contractuals del present Projecte són:



Dins d'un mateix document serà sempre d'aplicació la condició més restrictiva.
Les omissions en Plànols i Plec, o les descripcions errònies dels detalls de l'obra que siguin
indispensables per dur a terme l'esperit o intenció de l'exposat als Plànols i Plec de Condicions o
que, per ús i costum hagin d'ésser realitzats, no només no eximeixen al Contractista de l'obligació
d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, si no pel contrari, hauran
d'ésser executats com si haguessin estat complets o correctament especificats als Plànols i Plec
de Prescripcions Tècniques.
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CAPÍTOL 2: Condicions que han de complir els materials
B - MATERIALS I COMPOSTOS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0111000.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la
pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la
pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva
densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir
cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó
o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar
que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o
es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori
realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per
al curat.

B03 - GRANULATS
B031 - SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0315600,B0310020.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
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- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o
que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a
un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que
estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos
ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE.
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han
de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie
de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article
28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per
a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D,
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en
pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
<= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
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Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una
classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el
tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha
de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en
pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents
dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i
ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i
ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que
no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de
residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures,
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es
compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
SORRES PER A ALTRES USOS:
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport.
Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del
granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres
d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES
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En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori
de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment
de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar
de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant
assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a
verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es
considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec
de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de
les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe
específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder
acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica):
<= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes
de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a
la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són
del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les
mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.
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B037 - TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0372000.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Material granular de granulometria contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o
dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra
de cantera o de grava natural.
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix
a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament
la DF.
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de
granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química
apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a
d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la
durabilitat de la capa on es col·loqui.
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial,
de pedra de cantera o de grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de
construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a
les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions
tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent.
Composició química:
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material
estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
- A la resta: < 1%
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids
reciclats procedents de demolicions de formigó: < 0,7%
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN
933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de
complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:
- Àrids per a tot-u: < 30
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): <
35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:
- Àrids per a tot-u: < 35
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- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20):
< 40
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: <
1% en massa
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):
- Fracció 0/4 del material:
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de
sorra:
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25
Plasticitat:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:
- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZA 0/32 ZA 0/20 ZAD 0/20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
40
¦
100
--¦
¦
32
¦
88-100
100
100
¦
¦
20
¦
65-90
75-100
65-100
¦
¦
12,5
¦
52-76
60-86
47-78
¦
¦
8
¦
40-63
45-73
30-58
¦
¦
4
¦
26-45
31-45
14-37
¦
¦
2
¦
15-32
20-40
0-15
¦
¦
0,500
¦
7-21
9-24
0-6
¦
¦
0,250
¦
4-16
5-18
0-4
¦
¦
0,063
¦
0-9
0-9
0-2
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a
la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de
complir:
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms,
establertes a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats
pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos (PG-3).
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la
norma UNE-EN 13242.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits
per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol
normalitzat del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).
- Referència a la norma EN 13242.
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN
13242.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert a la DT.
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries
estranyes o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la
DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència
es prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè,
segons Annex A de la UNE-EN 933-9.
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.

DOCUMENT 3.PLEC D EPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Página 13 de 51

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 132724 QRF9G-8KELG-54AY6 7F5AF3C646C056F7D2DBDCEB2F129A10D7EE9FD5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

Any document: 2020, Acció docum: Construcció, Actuació: d'una canonada existent al dipòsit
de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries, Núm. Exp:: 100
0_Projecte : Projecte Construcció d'una canonada existent al
dipòsit de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: QRF9G-8KELG-54AY6
Data d'emissió: 13 de septiembre de 2021 a les 9:07:40
Pàgina 296 de 356

- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els
següents assaigs d'identificació i caracterització del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de
metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE
103104.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si
considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció
de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador.
En els altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les
instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada
assaig .
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les
especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material
corresponent.

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0512401,B051E201.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i
un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques
següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
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- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg
i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i
mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o
barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus
poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
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IDENTIFICADORES
DOCUMENT

+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i
CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del
clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la
norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN
14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE
80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de
ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris
(CCRR).
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La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat
que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de
complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades
per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 803032.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat,
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin
les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación
de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la
recepción de cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes
al agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE
CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a
construcció i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com
a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit
superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer
també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
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- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat
del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa
de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a
una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases
anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser
conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.

DOCUMENT 3.PLEC D EPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Página 16 de 51

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 132724 QRF9G-8KELG-54AY6 7F5AF3C646C056F7D2DBDCEB2F129A10D7EE9FD5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

Any document: 2020, Acció docum: Construcció, Actuació: d'una canonada existent al dipòsit
de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries, Núm. Exp:: 100
0_Projecte : Projecte Construcció d'una canonada existent al
dipòsit de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: QRF9G-8KELG-54AY6
Data d'emissió: 13 de septiembre de 2021 a les 9:07:40
Pàgina 299 de 356

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra.
S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són
satisfactoris.

B055 - EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0552460,B0552100.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses
- Betum modificat amb polímers
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un
lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent
emulsionant.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
EMULSIONS BITUMINOSES:
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum
asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva
consistència original mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Càrrega de partícules: Polaritat positiva
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos
(hulla o d'altres), o betums oxidats.
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808
segons el següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.
- P: Nomès si s'incorporen polímers.
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al
trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:
- ADH: reg d'adherència
- TER: reg termoadherent
- CUR: reg de curat
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- IMP: reg d'imprimació
- MIC: microaglomerat en fred
- REC: reciclat en fred
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC
- En reciclats en fred: C60B5 REC
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN
13808:
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808:

Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques
+-------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació
¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5 ¦
¦UNE-EN 13808
¦ADH
¦TER
¦CUR
¦IMP
¦IMP
¦MIC
¦REC
¦
¦-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Caracterís¦ UNE-¦U¦
Assajos sobre l'emulsió original
¦
¦tiques
¦ EN ¦ ¦
¦
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦
¦Índix
¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170
¦
¦Trencament
¦ -1 ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contingut
¦1428 ¦%¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦48-52
¦58-62 ¦58-62 ¦
¦lligant(aigua)¦
¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=10,0 ¦5-15
¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦
¦destil·lació ¦
¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Temps fluèn- ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70 ¦15-70
¦15-70 ¦15-70 ¦
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1 ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Residu tamís ¦1429 ¦%¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1
¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦
¦(tamís 0,5 mm)¦
¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦
¦sedimentació ¦
¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Adhesivitat
¦13614¦%¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦
¦
¦
¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
+-------------------------------------------------------------------------------+
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Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN
¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5
¦
¦13808
¦ADH
¦TER
¦CUR
¦IMP
¦IMP
¦MIC
¦REC
¦
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦
¦Caracterís¦UNE- ¦ U ¦
Assajos sobre lligant residual
¦
¦tiques
¦EN
¦
¦
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=50
¦<=330 ¦<=330 ¦<=330 ¦<=100 ¦<=330 ¦
¦25ºC
¦
¦
¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦
¦
¦
- ¦>300
¦>300
¦
- ¦
¦
¦15ºC
¦
¦
¦
¦
¦
¦Class10¦Class10¦
¦
¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Punt de
¦1427 ¦ ºC ¦>=35
¦>=50
¦>=35
¦<=35
¦<=35
¦>=43
¦>=35
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització
¦
¦segons UNE-EN 13074-2
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦<=220 ¦<=50
¦<=220 ¦<=220 ¦<=270 ¦<=100 ¦<=220 ¦
¦25ºC
¦
¦
¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦
¦Punt de
¦1427 ¦ ºC ¦>=35
¦>=50
¦>=35
¦<=35
¦<=35
¦>=43
¦>=35
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
+----------------------------------------------------------------------------------+
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808
¦C60BP3
¦C60BP3
¦C60BP4
¦
¦
¦ADH
¦TER
¦MIC
¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques
¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Índex de trencament
¦13075-1¦
¦70-155
¦70-155
¦110-195
¦
¦
¦
¦
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦classe 4 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut de lligant ¦ 1428 ¦
%
¦58-62
¦58-62
¦58-62
¦
¦per contingut d'aigua ¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut fluid.
¦ 1431 ¦
%
¦<=2,0
¦<=2,0
¦<=2,0
¦
¦destil·lació
¦
¦
¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Temps de fluència
¦ 12846 ¦
S
¦40-130
¦40-130
¦15-70
¦
¦(2 mm, 40ºC)
¦ -1
¦
¦Classe 4 ¦Classe 4 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu tamís
¦ 1429 ¦
%
¦<=0,1
¦<=0,1
¦<=0,1
¦
¦(per tamís 0,5 mm)
¦
¦
¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦Classe
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Tendència a la
¦ 12847 ¦
%
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦
¦sedimentació (7D)
¦
¦
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Adhesivitat
¦ 13614 ¦
%
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦
¦
¦
¦
¦Clase 3
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
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Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808
¦C60BP3
¦C60BP3
¦C60BP4
¦
¦
¦ADH
¦TER
¦MIC
¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques
¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=330
¦<=50
¦<=100
¦
¦
¦
¦
¦Classe 7 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Punt de
¦ 1427 ¦ ºC
¦>=35
¦>=55
¦>=50
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe 8 ¦Classe 3 ¦Classe 4 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Cohesió per assaig
¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5
¦>=0,5
¦>=0,5
¦
¦pèndul
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦
%
¦
DV
¦>=50
¦>=50
¦
¦,25ºC
¦
¦
¦Classe 1 ¦Classe 5 ¦Classe 5 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització
¦
¦UNE-EN 13074-2
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=220
¦<=50
¦<=100
¦
¦
¦
¦
¦Classe 5 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Punt de
¦ 1427 ¦ ºC
¦>=43
¦>=55
¦>=50
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 3 ¦Classe 4 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦
¦Cohesió per assaig
¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5
¦>=0,5
¦>=0,5
¦
¦pèndul
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦
%
¦>=50
¦
DV
¦
DV
¦
¦,25ºC
¦
¦
¦Classe 5 ¦Classe 1 ¦Classe 1 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
DV: Valor declarat per el fabricant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de
la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no
obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc
fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades
a la normativa vigent o al plec.
EMULSIONS BITUMINOSES:
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que
permeti prendre mostres.
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació,
comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de
mostres.
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i
reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC.
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies,
caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin
disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
EMULSIÓ BITUMINOSA:
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiónicas.
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las
emulsiones bituminosas catiónicas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable:
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions
bituminoses:
- Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Betums asfàltics durs:
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Betums asfàltics multigrau:
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees
pavimentades:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i
marcatge CE corresponent.
L'albarà ha d'incloure:
- Nom i direcció de l'empresa subministradora.
- Data de fabricació i subministrament.
- Identificació del vehicle que ho transporta.
- Quantitat subministrada.
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat
subministrat.
- Nom i direcció del comprador i destí.
- Referència de la comanda.
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:
- Símbol del marcatge CE.
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació.
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant.
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge.
- Nombre de referència de la declaració de prestacions.
- Referència a la norma europea corresponent:
- Emulsions bituminoses: segons EN 13808.
- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591.
- Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1.
- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició
quitrans, ni substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums
oxidats.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES
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L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques
essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN
1426).
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN
1427).
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNEEN 13588).
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit
d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda,
segons UNE-EN 1426).
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment,
segons UNE-EN 1427).
- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN
13588).
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció:
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents
que acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.
Control addicional:
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho
requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant
l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control en el moment d'utilització:
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de
trencament lent o termoadherents:
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció:
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un
mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control en el moment d'utilització:
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- Quantitat de 30 t.
- Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència,
imprimació i curat.
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un
mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control addicional:
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- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc
d'emmagatzematge.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no
compleixin alguna de les especificacions establertes a les taules de l'article
corresponent del PG-3.

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B06N - FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06NN14C.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren
a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el
volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi
concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la
dessecació del formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/AW, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments
comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T,
CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o
escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros
reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb
respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no
estructural contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport
han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i
1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima
del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15
N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui
el contrari.
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En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d'aigua: ± 3%
- Contingut d'additius: ± 5%
- Contingut d'addicions: ± 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a
formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o
la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
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- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó
amb la dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan
el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una
antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del
interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos
valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTER PER A RAM DE PALETA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0710250.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
- Morter de ram de paleta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars,
envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del
granulat menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i
sec), es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
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En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les
disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el
terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats
especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica
en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions
dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
Referència a la norma UNE-EN 998-2
Nom del fabricant
Codi o data de fabricació
A
-
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- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de
qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es
comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4,
i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la
resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la
UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE
PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions
de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el
coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest
coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I
BEURADES
B081 - COLORANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0818120.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters,
formigons o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no
superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o
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beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats
habituals o del seu comportament.
S'han considerat els elements següents:
- Colorant
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment,
hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .
Limitacions d'ús d'additius
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i
pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN
12350-7)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i
que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que
serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de
mantenir durant l'adormiment.
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.
COLORANT:
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó,
morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte
final.
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser
insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de
volum, ni les resistències mecàniques del formigó.
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la
variació de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes
temperatures.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat
corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de
l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.
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ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i
indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no
produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o
morter.
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a
realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
A la fulla de subministrament hi ha de constar:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Identificació del peticionari
- Data d'entrega
- Designació de l'additiu
- Quantitat subministrada
- Identificació del lloc de subministrament
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de
qualitat d'acord a les condicions exigides.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar
de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant
assaigs.
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra,
s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE
corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb
el corresponent certificat de garantia del fabricant.
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu
ús, a la vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el
Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat
d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control
autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de
l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit
pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.

B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B965 - PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B965A6D0.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la
seva capa superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaçdesglaç; cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions
de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4
mm, <= 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells
rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de
ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de
ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a
l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan
no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a
l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o
Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió
96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació
de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN
1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces
cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs:
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN
12390-3)
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la
norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del
fabricant.
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La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir
les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer
lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al
100% del subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de
les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs
sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1 - PANOT PER A VORERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9E1F200.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a
pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus
en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions
de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
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- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3
mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors
a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió
màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o
Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
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foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE,
i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb
anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors
declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles,
incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN
1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de
6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)
- Sobre 3 mostres de 3 peces:
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
- Resistència a flexió
- Estructura
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material
disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció
establert en la marca de qualitat de producte.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la
norma UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del
fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir
les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en
primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se
irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats
de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix
aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del
mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 - MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9H1BA52,B9H11252.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb
ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del
granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats
(excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza
a una temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua
i eventualment additius.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar
carbonitzada o sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les
especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que
la granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat
han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Característiques generals de la mescla:
- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat
total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de
la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063
mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el
percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha
d'expressar amb una aproximació del 0,1%
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels
valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm
i 0,063 mm.
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb
els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions
dels granulats fins
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha
d'estar classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense
requisit
MESCLES CONTINUES:
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials
constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant
granulometria:
- AC: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxima del granulat
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designació del lligant utilitzat
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa
(D), semidensa (S) o grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt
Requisits dels materials constitutius:
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors
especificats.
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN
13108-1
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN
13108-1
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels
següents:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm,
22,4 mm, 31,5 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm,
14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de
la UNE-EN 13108-1
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN
13108-1.
- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser
igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció
indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del
material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.
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- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del
material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentació la
temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit
superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la
temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de
grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas
aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:
- Capes de rodadura: <= 10% en massa
- Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa
- Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN
13108-1
- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN
13108-1
- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu
constitutiu
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel
fabricant han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció
de la categoria del material.
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del
material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
- Contingut de lligant: >=3%
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir
els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les
categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN
13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades
a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de
complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les
categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot
superar el 10% de la massa total de la mescla.
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m
(valor de la deformació per a 1 milió de cicles)
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del
PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura,
intermèdia, regularització o base
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa
intermèdia o base
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma
UNE-EN 13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3
vigent.
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l'abocament en l'estenedora, el
aquest fi.
altres cobertures, per tal

de caixa llisa i estanca, neta i

El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de
lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les
taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui.
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions
tractada per a evitar l'adherència de la mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en
camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o
d'evitar el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MESCLES CONTINUES:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón
bituminoso.
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a
mínim, la informació següent:
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d'identificació de la mescla
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb
l'UNE-EN
- Detalls de tots els additius
- Mescles continues
- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en
mescles per a ús en aeroports
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció
en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: A***, D, E, F o CWFT****,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en
una Decisió de la Comissió publicada):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té
perquè canviar durant el procés de producció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que
canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per
exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot
dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN
CARRETERES:
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula
de treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del
fabricant.
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que
acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.
- MESCLES CONTINUES:
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns,
en aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son
els indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb
les especificacions del plec de condicions.

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB1 - TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFB1N400.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió
a temperatures fins a 40°C.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles,
esquerdes ni d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació
entre marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no
provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge,
exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la
llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la
llargària romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva
aptitud per a ús alimentari.
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització,
Pn=pressió nominal):
0°C < T <= 20°C: 1 x Pn
20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn
Índex de fluïdesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10
min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10
min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Designació tub ¦ Pressió de prova ¦
¦
¦
a 20°C (bar)
¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦
PE 40
¦
7,0 MPa
¦
¦
PE 100
¦
12,4 MPa
¦
+-------------------------------------+
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Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
SDR 7,4
¦
SDR 11
¦
SDR 17
¦
SDR 26
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦
PN 4
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦
PN 16
¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦
- ¦ ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦
- ¦ ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦
- ¦ ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES

Any document: 2020, Acció docum: Construcció, Actuació: d'una canonada existent al dipòsit
de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries, Núm. Exp:: 100
0_Projecte : Projecte Construcció d'una canonada existent al
dipòsit de Castelló Nou al T.M. de Castelló d'Empúries

ESTAT
SIGNATURES
ALTRES DADES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: QRF9G-8KELG-54AY6
Data d'emissió: 13 de septiembre de 2021 a les 9:07:40
Pàgina 311 de 356

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦
DN
¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦
màxima
¦
¦
¦
mín.
¦
màx.
¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
16
¦
16,0
¦
16,3
¦
1,2
¦
¦
20
¦
20,0
¦
20,3
¦
1,2
¦
¦
25
¦
25,0
¦
25,3
¦
1,2
¦
¦
32
¦
32,0
¦
32,3
¦
1,3
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
40
¦
40,0
¦
40,4
¦
1,4
¦
¦
50
¦
50,0
¦
50,4
¦
1,4
¦
¦
63
¦
63,0
¦
63,4
¦
1,5
¦
¦
75
¦
75,0
¦
75,5
¦
1,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
90
¦
90,0
¦
90,6
¦
1,8
¦
¦ 110
¦
110,0
¦
110,7
¦
2,2
¦
¦ 125
¦
125,0
¦
125,8
¦
2,5
¦
¦ 140
¦
140,0
¦
140,9
¦
2,8
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160
¦
160,0
¦
161,0
¦
3,2
¦
¦ 180
¦
180,0
¦
181,1
¦
3,6
¦
¦ 200
¦
200,0
¦
201,2
¦
4,0
¦
¦ 225
¦
225,0
¦
226,4
¦
4,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250
¦
250,0
¦
251,5
¦
5,0
¦
¦ 280
¦
280,0
¦
281,7
¦
9,8
¦
¦ 315
¦
315,0
¦
316,9
¦
11,1
¦
¦ 355
¦
355,0
¦
357,2
¦
12,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400
¦
400,0
¦
402,4
¦
14,0
¦
¦ 450
¦
450,0
¦
452,7
¦
15,6
¦
¦ 500
¦
500,0
¦
503,0
¦
17,5
¦
¦ 560
¦
560,0
¦
563,4
¦
19,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630
¦
630,0
¦
633,8
¦
22,1
¦
¦ 710
¦
710,0
¦
716,4
¦
¦
¦ 800
¦
800,0
¦
807,2
¦
¦
¦ 900
¦
900,0
¦
908,1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 1000
¦ 1000,0
¦ 1009,0
¦
¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la
deformació localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre
nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la
pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro
de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFWB - ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFWB1N42.

Plec de condicions

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la
total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals,
han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de
les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i els raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

BFY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFYB - PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFYB1N42,BFYB1250.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han
de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les
seves aplicacions.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i els
raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES

D - Tipus D
D039 - Familia 039

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0391311.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegirli l'aigua una vegada estès.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al
projecte o les fixades per la DF.
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar
emmagatzematges.
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F219FBA0,F2194XF5,F2191305,F2194JB1.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar
la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin
rectes i uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F22113L2.

Plec de condicions

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

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que
no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple
entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació
i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de
rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin
la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta
funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa,
arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs
posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la
zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors,
lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé
les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el
mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat
com a útils.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F222142A.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si
és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
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Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot
a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els
forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han
de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat
del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que
es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni
algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins
l'excavació.
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S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres
veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar
en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa
de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir
els corrents d'aigua interns, en els talussos.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F227F00F.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes
existents i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han
de suspendre els treballs i avisar la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F228LB0A.

Plec de condicions

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

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió
reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb
els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
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- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada
per al tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la
rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació
exigit amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació
d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu
plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor
Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona
alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui
inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de
materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi
han de referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es
garanteixi la unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de
corregir abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement
paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
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El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser
així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut
òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat
bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat
resultant sigui l'adient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades
sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la
compactació s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb
la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva
eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superfície contínua de separació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

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

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
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- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un
dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície
màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM
D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de
reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la
coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals
com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de
control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts
d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la
distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la
base d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual
té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials
com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al
100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la
resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al
replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el
cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un
inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de
complir les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada
(lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs
de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la
seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2R450M0.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció
o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S?ha d´evitar que es barregin terres no contaminades procedents d?excavació no contaminats
amb altres residus d?enderroc, o terres contaminades.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus
de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT DE MATERIAL D?EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ:
Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o
a una instal?lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment.
Els materials procedents d?excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals
com ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc.

No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants
definides al Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d?estar contaminats.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor de les terres
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de
llicència d'obra
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva
valorització.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de
llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
El material d?excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l?obra o fora
de la mateixa, no s?ha de barrejar amb altres residus en cap moment.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en
els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques,
o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els
criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.

F2R5 - Familia 2R5

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2R540M0.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció
o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la
resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
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Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les
etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la
radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S?ha d´evitar que es barregin terres no contaminades procedents d?excavació no contaminats
amb altres residus d?enderroc, o terres contaminades.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus
de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de
llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

d'excavació que li correspongui,
el plec de condicions tècniques, o
la DF.
de manteniment de l'abocador.

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en
els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F931201J.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de
condicions corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la
DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin
aigua sobre la seva superfície.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor
Modificat, segons UNE-EN 13286-2.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o
parcial, de pedra de cantera o grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de
construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig
per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.
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Grau de compactació:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm),
segons UNE 103808:
- Categoria d'esplanada E3:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa
- Categoria d'esplanada E2:
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
- Categoria d'esplanada E1:
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula
510.7 del PG3 vigent.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en
la resta de casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat
de la capa.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables,
s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de
la DF.
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà
a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les
segregacions i les variacions d'humitat.
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en
tongades de gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per
a aconseguir la densitat exigida.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior,
com a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant
T00 a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha
de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.
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El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització
del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o
no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel
Contractista.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva
de gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a
comprovar:
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el
DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre
ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris
següents aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb
un punt per hm com a mínim.
Les tasques de control a realitzar són les següents:

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES

- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada
lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot.
Determinació de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de
càrrega.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de
peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de
Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva
execució i abans de l'extensió de la següent capa.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
FERMS DE CARRETERES:
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda
diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Densitat:
- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es
tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.
- Humitat:
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si
mateixos, causa de rebuig o acceptació.
- Capacitat de suport:
- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser
inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a
compactar fins que s'obtinguin aquests valors.
- Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte.
En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes
d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix
addicional a la capa superior, per compte del Contractista.
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en
una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes
característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.
- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a
l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2
parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.
- Rasant:
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols
del Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent,
ni existiran zones que retinguin aigua:
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament,
s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional
necessari, per compte del Contractista.
- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del
Contractista.
- Regularitat superficial:
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la
següent manera:
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà
una penalització econòmica del 10%.
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha
d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar
per compte del Contractista.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F965A6DD.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni
d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt
de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el
llit de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i
sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi
han de referir totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar
fins aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i
les indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces
de vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F9E1 - Familia 9E1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9E1F205.

Plec de condicions

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

Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de
sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de
sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
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El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes
superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament
definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no
excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats
pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb
sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la
base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
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.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

la seva col·locació.
les indicacions del plec.

següents:
formigó sobre la que es col·loquen les

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els
- Control d'execució i acabats de la base de
peces de panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a
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- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions
de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F9H1 - Familia 9H1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9H1BA52,F9H11252.

Plec de condicions

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

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic,
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de
lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la
d'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser
inferior als valors següents:
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM
2523/2014), obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els
valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN
13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes
grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.
Toleràncies d'execució:
- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques
Nivell de les capes intermitges i de rodadura: ± 10 mm
Nivell de la capa base: ± 15 mm
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- Gruix de la capa:

No s'admeten gruixos inferiors al teòrics

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip
de compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar
la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o
no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel
Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas,
entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la
densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres
mètodes ràpids de control.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan
la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens,
desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests
límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a
l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de
complir l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver
aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els
articles 530 ó 531 del PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos
heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar
les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà
especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments
aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de
la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha
disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar
la execució d'un reg d'adherència addicional.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa
i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges
s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora
de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari
s'ha d'executar un junt longitudinal.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa
i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop
compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte,
amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de
l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no
s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en
la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de
treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol
capa bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès
d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera
estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà
un junt longitudinal.
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del
tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.
S'haurà de fer a la temperatura mes alta possible sense superar la màxima prescrita a
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la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es
continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura
no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació
fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball,
encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa
de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la
zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els
seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus
canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació
estiguin nets i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc
no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons
l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha
d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient
en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de
60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que
aquesta assoleixi la temperatura ambient.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes
obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos (PG-3).

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent.
Execució d'un tram de prova, per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l'execució d'una capa:
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- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i
la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors,
al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors
següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex
B de l'UNE-EN 13108-20
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO,
sobre les mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti
d'aplicar els següents criteris:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot
per determinar:
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig
de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la
seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i
epígraf 542.9.4 del PG 3
En capes de rodadura:
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot
triat aleatoriament
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de
la obra, abans de la posada en servei.
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas
d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10
del PG 3.
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Plec de condicions

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

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura
de servei fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en
llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la
col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la
xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es
considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i
no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la
canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins
del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦
Polietilè
¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦
A 0°C
¦ <= 50 x Dn
¦
<= 40 x Dn
¦
¦
A 20°C
¦ <= 20 x Dn
¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
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Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han
d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha
d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports,
canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments
axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu.
Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les
primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els
punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de
formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades
tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió
de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un
lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i
l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de
depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que
presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la
fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas
contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D’UNA CANONADA EXISTENT AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU
AL T. M. DE CASTELLÓ D’EMPURIES

NO REQUEREIX
SIGNATURES
Codi per a validació: QRF9G-8KELG-54AY6
Data d'emissió: 13 de septiembre de 2021 a les 9:07:40
Pàgina 326 de 356

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de
fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar
de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de
les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les
brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat
previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i
de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials,
s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.
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FR3P - Familia R3P

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FR3P8602.

G - Tipus G
G21Y - Familia 21Y

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G21YD320.

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

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

Plec de condicions

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el
substrat existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni
llavors de males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per
a evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 3 cm
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Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
En cas de trobar-hi armadura, la solució a adoptar per mantenir les característiques
mecàniques s'ha de sotmetre a la consideració de la DF.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de
runa.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Formació d'un forat per a pas de conductes, a través d'elements d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Forat de diàmetre fins a 200 mm en parets de pedra de gruix entre 50 i 70 cm, realitzat
amb broca de diamant
- Forat de diàmetre entre 150 i 600 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 100
cm, realitzat amb mitjans mecànics
- Forat de diàmetre entre 200 i 400 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 40
cm, realitzat amb broca de diamant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels forats
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret
- Perforació del mur amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
El forat ha de tenir forma circular i ha de travessar la totalitat del gruix del mur.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Ha de ser recte, i ha de permetre la introducció de l'element (tub, conducte etc) que
travessa la paret. en condicions de ser utilitzat.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.
PASSAMURS EN EDIFICACIÓ:
Separació als brancals: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense
produir danys a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents
suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

G22C - Familia 22C

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G22CK200.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavació de túnels en avanç i en destrossa amb mitjans mecànics o amb explosius.
S'han considerat els tipus d'excavació següents:
- Excavació manual en galeria en terreny fluix o compacte
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'excavació
- Sanejat de l'excavació de tunels amb explosius
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un
rebot a l'assaig SPT.
La secció excavada ha de tenir les alineacions previstes a la DT o indicades per la DF.
Els voltants de l'excavació no han de quedar alterats de forma apreciable.
El trajecte que s'ha de recórrer en el transport de terres ha de complir les condicions
d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar a l'interior del túnel amb temperatures > 33°C, mesurades segons la
ITC 04.7.05 del capítol IV del "Reglamento General de Normas de Seguridad Minera".
En l'excavació de galeria, no s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60
km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Cal fer un projecte complert de reconeixement del terreny abans de començar els
treballs.
La metodologia que s'ha de fer sevir per a l'excavació, s'ha d'establir a partir del
quadre general d'excavació-sosteniment de la DT.
S'ha d'establir un diagrama d'activitats per a cada tipus de terreny, que serveixi de
control i seguiment de cada operació.
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Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han
de referir totes les lectures topogràfiques.
Hi ha d'haver un seguiment de la deformació del massís, més intens com més heterogènia
sigui la seva estructura geotècnia.
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantir la seguretat del personal.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
No s'ha de carregar ni manipular el material en períodes d'excavació.
No s'han d'apilar els productes de l'excavació a l'entrada del túnel.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Durant el transport s'ha de protegir el material per a que no es produeixin pèrdues en el
trajecte.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat al material que es desitgi
transportar, equipat amb els elements necessaris per al seu desplaçament correcte.
Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la DF consideri inadequats o que
sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
El temps transcorregut entre l'excavació i la realització complerta del sosteniment, ha de
ser < 24 h o l'especificat per la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera

G9J1 - Familia 9J1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9J12E00,G9J13J00.

Plec de condicions

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

Regs amb emulsions bituminoses.
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:

DOCUMENT 3.PLEC D EPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Página 46 de 51

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 132724 QRF9G-8KELG-54AY6 7F5AF3C646C056F7D2DBDCEB2F129A10D7EE9FD5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

- Reg d'imprimació (IMP)
- Reg d'adherència (ADH)
- Reg de cura (CUR)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:
- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície
tractada sense lligant o producte de cura.
REG D'IMPRIMACIÓ:
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:
- C50BF4 IMP
- C60BF4 IMP
Dotació del lligant:
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24
h.
- En tots els casos: > = 500 g/m2.
REG D'ADHERÈNCIA:
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.
Dotació del lligant:
- En tots els casos: >= 200 g/m2.
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa
tipus formigó bituminós: >= 250 g/m2.
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra
de material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.
REG DE CURA:
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:
- C60B3 CUR
- C60B2 CUR
Dotació del lligant:
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i
impermeable.
- En tots els casos: >= 300 g/m2.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una
distribució uniforme.
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig
o una barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.
Ha de complir, a més, les següents condicions:
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic
La dotació del granulat de cobertura:
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció
del reg sota l'acció del trànsit.
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense
matèria solta.
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una
vegada aplicat el reg.
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.
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Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF
ho autoritzi.
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la
unitat d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons
les indicacions de la DF.
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF.
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals.
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la
unió de dues franges.
REG D'IMPRIMACIÓ:
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície
existent, sense arribar a formar tolls.
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta
execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de
manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió.
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4
h següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau.
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular
vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24
h de l'aplicació del lligant. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i
amb la dotació aprovada per la DF.
REG D'ADHERÈNCIA:
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de
lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les
capes bituminoses.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que
s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a
element d'unió.
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la
superfície aplicada.
REG DE CURA:
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la
seva finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida.
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular
trànsit per sobre del reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb
la dotació aprovada per la DF .

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
trànsit.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos (PG-3).

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:
- Una longitud de 500 m de calçada.
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada.
- La superfície regada diàriament.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres
recollides en safata, en un nombre de punts >=3.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Regs d'imprimació i de cura:
- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista.
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.
- Regs d'adherència:
- Dotació mitjana de lligant residual:
+ 15 %, -10 % de la prevista
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa
superior, les tasques de control a realitzar són les següents:
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en
punts aleatoris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERÈNCIA:
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:
- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada
amb valor <= 25 % de 6 MPa.
- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <=
25 % de 4 MPa.
Actuació en cas d'incompliment:
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de mescla
bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte
del contractista.
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10
% de la mescla bituminosa superior.
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L - Tipus L
L169 - Familia 169

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

L169C511.

Plec de condicions

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

Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o
extreure mostres per a analitzar.
S'han considerat els següents elements :
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb
mitjans manuals
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb
mitjans manuals
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir
l'estructura inferior, amb mitjans manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales
- Execució de la cala amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
- Confecció d'informe amb les dades obtingudes
CONDICIONS GENERALS:
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades
expressament per la DF.
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior.
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim.
No hi ha d'haver elements estructurals afectats.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar. S'han
de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol
element que pugui destorbar la feina.
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser
afectades.
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer
restauradors i ajudants de restauradors, amb titulació reconeguda oficialment.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
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No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu
dret o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que
estiguin en bon estat.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de
runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i
arrecerada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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CAPÍTOL 3.- Altres elements d’obra

La resta de materials a utilitzar dins les obres hauran de complir amb els estàndards de qualitat fentse necessària la aportació del pertinent Certificat de Qualitat dels mateixos.

De la mateixa forma l’amidament i abonament de les unitats d’obra es realitzaran de forma conforme
al Quadre de Preus Número 1, inclòs al Document Número 4 “ Pressupost” del Present Projecte.

CAPÍTOL 4.- Altres prescripcions

4.1.- Mesures i pla de seguretat de l’obra
4.1.1.- Drenatge

Durant les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment en perfectes
condicions de drenatge.

4.1.2.- Gelades

Si existeix temor de què es produeixin gelades, el Contractista de les obres protegirà totes les zones
que poguessin quedar perjudicades pels efectes consegüents. Les parts d’obres danyades
s’aixecaran i reconstruiran a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyali en aquest Plec.

4.1.3.- Incendis

El Contractista s’haurà d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis i les
instruccions complementàries que es dictin pel Director.

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i serà
responsable d’evitar la propagació dels que es requereixin per a l’execució de les obres, així com
dels danys i perjudicis que es puguin produir.

4.2.- Control de qualitat

No serà d’abonament separat cap càrrec en concepte d’assaigs de Control de Qualitat, estiguin o no
previstos en el Pla de Control.

-

Formigó i acers: Instrucció EHE-08

Rebliments: PPTG per a obres de Carreteres i Ponts

S’establirà, per part del Contractista, un pla d’assaigs pel Control de Qualitat de cada fase de les
obres. L’esmentat pla haurà de ser aprovat pel Director de l’Obra, el qual podrà establir controls
esporàdics addicionals. En principi, aquest Pla d’assaigs haurà de complir el que s’estableix a les
normes que a continuació s’esmenten, a més del que es recull a la part segona del present Plec:

-
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4.3.- Contradiccions o omissions del projecte

4.7.- Procedència de materials

4.6.- Altres condicions

-

-

-

-

-

-

-

-

Les despeses de retirada dels materials refusats i correcció de les deficiències
observades i posades de manifest per als corresponents assaigs i proves

Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instalꞏlacions per al subministrament
de l’aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres

Les despeses de remoció de les instalꞏlacions, eines, materials i neteja general de l’obra
al seu acabament

Les despeses de subministrament, colꞏlocació i conservació de senyals de trànsit i altres
recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les obres

Les despeses de conservació de desguassos

Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa

Les despeses de protecció d’aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o
incendi, complint els requisits vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i
carburants

Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials

Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars
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Quan l'Enginyer Director de les Obres observi l'incompliment parcial de les condicions d'aquest Plec,
ordenarà l'enderrocament de les obres defectuoses i la seva reconstrucció a càrrec de la Contracta,
trametent a l'efecte les oportunes ordres per escrit. L'incompliment d'aquestes ordres podrà donar
lloc a la proposta de rescissió de contracte amb pèrdua de la fiança.

4.10.- Incompliment d'aquest plec

L'Enginyer Director podrà ordenar la retirada de l'obra d'aquells materials que no acompleixin les
prescripcions fixades. El Contractista acomplirà al respecte el que se li ordeni per la Direcció d'Obra
per l'acompliment de tot el que es disposa en aquest Plec.

No podrà emprar-se cap material que no hagi estat prèviament reconegut i sotmès als assaigs i
proves descrites, amb les limitacions que fossin necessàries posteriorment en aquest mateix Plec.

4.9.- Recepció de materials

En cas d'una aparent discrepància entre els Plecs o normes esmentades, la Direcció d'Obra estimarà
lliurement les condicions exigibles al material, la definició del qual s'hagi omès al present Plec,
escollint d'entre les esmentades especificacions aquella que resulti més favorable per a la correcta
execució i millor conservació de la unitat d'obra en la qual s'hagi d'emprar.

Com normes de caràcter subsidiari, a part de les esmentades en el present Plec, es consideraran els
Plecs Oficials en vigència en el M.O.P.U. o Normes UNE.

Els materials que s'hagin d'emprar a obra sense que s'hagi especificat en aquest Plec, no podran
ésser emprats sense haver estat reconeguts per la Direcció d'Obra, la qual podrà rebutjar-los si no
reuneixen al seu judici, les condicions exigibles per aconseguir convenientment l'objecte que
motivarà la seva utilització.

4.8.- Materials no especificats en el present plec

L'aprovació prèvia dels materials no suposa per la Direcció de les Obres l'obligació d'acceptar les
successives partides que puguin emprar-se en obra si hagués existit error als assaigs previs, o si es
comprovés posteriorment que el material subministrat no respon a les característiques de la mostra,
bé perquè aquesta no fos representativa, bé perquè s'hagués produït canvi a les característiques.

Si en cap Document d'aquest Projecte s'ha assenyalat de forma expressa la procedència dels
materials, aquests podran ésser obtinguts per la Contracta, de les pedreres, jaciments o fonts de
subministrament que cregui més oportú. Això, malgrat tot, es notificarà a la Direcció d'Obra, amb
suficient temps, aportant quan així es solꞏliciti, les mostres o dades necessàries per comprovar la
idoneïtat dels esmentats materials.

Per tot el que s'especifica en aquest Plec, seran vàlides les condicions més favorables per a la bona
execució i conservació de les obres estimades lliurement per l'Enginyer Director.

En cas de contradicció entre els plànols i el present PPTP, preval el prescrit en aquest darrer.
L’anomenat en el PPTP i omès en els plànols, o a l’inrevés, haurà de ser executat com si
estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a judici del Director, quedi suficientment
definida la unitat d’obra corresponent i aquesta tingui preu en el Contracte.
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que es detectin en aquests documents pel
Director o pel Contractista, hauran de reflectir-se preceptivament en l’Acta de comprovació del
replanteig.

4.4.- Elements auxiliars, afeccions i ocupacions de terrenys

-

Els danys a tercers, amb les excepcions que assenyala l’article 134 del Reglament
General de Contractació

Seran a càrrec del Contractista, sempre que en el Contracte no es prevegi explícitament el
contrari, les següents despeses:

-

4.5.- Proves mínimes per a la recepció provisional i definitiva de les obres
Les proves necessàries per a la recepció provisional de les obres són les que, per a cada
material i unitat d’obra, s’estableixen en el present PPTP i en les Disposicions Generals. La
recepció definitiva es realitzarà una vegada passat l’any de garantia de les obres, estant
aquestes en perfectes condicions de servei, d’acord amb els documents del present projecte i de
les directrius que en el transcurs de l’obra hagi establert la Direcció.
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El Contractista haurà d'abonar les taxes i honoraris o pressupostos per vigilància i inspecció que
legalment es trobin establertes o s'estableixin en el contracte, sense que per aquest motiu pugui
reclamar quantitat addicional alguna.

4.11.- Taxa i despeses de direcció i vigilància

4.16.- Reserva per a instalꞏlacions especials

DOCUMENT 3.PLEC D EPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Página 51 de 51

INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS SL

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques

Luis Jiménez González

L’ Enginyer Autor del Projecte

Castelló d’Empúries, octubre de 2.020

Si aquest fos el cas, el contractista donarà tota classe de facilitats per a la instalꞏlació i realització de
proves per part de la casa subministradora o instalꞏladora, si bé li pagaran totes les despeses que
això origini, calculats contradictòriament per la Direcció d'Obra.

La propietat es reserva el dret d'adquirir per sí mateixa aquells materials o elements que per la seva
naturalesa especial no sigui d'ús normal en les obres, o estiguin subjectes a la situació dels mercats
en el moment de l'execució, podent, d'acord amb aquest article, contractar separadament,
subministrament i colꞏlocació de tots o part dels esmentats materials, sense que el Contractista tingui
dret a reclamació alguna.

4.12.- Representant del contractista
Una vegada adjudicades definitivament les obres, la Contracta designarà un Tècnic Superior el
qual actuarà com a representat seu davant la Direcció de les Obres a tots els efectes que es
requereixin durant l'execució de les obres, fent-se càrrec al mateix temps de les funcions de la
Direcció d'Obra interna i pròpia del Contractista, amb autoritat suficient per executar les ordres
que rebi de l'Administració mitjançant la seva Direcció d'Obra referents a l'acompliment del
Contracte.

4.13.- Ordres al contractista i diari d'obres
Les ordres al Contractista es donaran per escrit i numerades correlativament, amb la qual cosa
es veurà obligat a signar el "he rebut" en el duplicat de l'ordre.
A partir de la data d'autorització per iniciar les obres, s'obrirà un llibre amb els fulls numerats i
segellats per la Direcció de les Obres on es farà constar cada dia de treball les incidències
ocorregudes a l'obra, fent referència expressa a les consultes o aclariments solꞏlicitades per la
contracta i les ordres donades a aquesta. Aquest llibre haurà de restar sempre a les oficines de
l'obra a disposició de la Direcció de les Obres.

4.14.- Obres i materials d'abonament en cas de rescissió del contracte
En cas de rescissió del contracte, qualsevulla que fos la causa no seran d'abonament més obres
incompletes que les que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus, sense
que es pugui demanar la valoració d'unitats d'obra fraccionades en altra forma que l'establerta a
l'esmentat Quadre.
Qualsevulla altra operació relacionada, material emprat o unitats que no estiguin totalment
acabades, no seran objecte de pagament, llevat aplec i obres especials d'infraestructura.

4.15.- Obres que no són d'abonament
Els treballs executats per la Contracta, modificant el que es prescriu als documents contractuals
del Projecte o les ordres rebudes per escrit de la Direcció d'obra, de la mateixa manera que
aquelles obres no previstes i executades sense autorització expressa de la Direcció, hauran
d'ésser enderrocades a càrrec de la Contracta si d'aquesta manera ho exigeix la Direcció d'Obra i
en cap cas seran abonables.
El Contractista serà, a més a més, responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa
puguin derivar-se per a l'Administració.
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TOT‐Ú (M2)
0,644
0,625
0,606
0,601
0,601
0,593
0,583
0,581
0,583
0,582
0,583
0,578
0,573
0,417
0,412
0,407
0,594
0,605
0,594
0,578
0,415
0,401
0,390
0,307
0,303

REGS (M2)
52,070
50,570
49,610
49,400
49,080
48,380
47,900
47,900
47,950
47,950
47,790
47,360
40,930
34,510
34,080
41,360
49,290
49,290
48,220
41,040
33,970
33,010
16,290
0,000

REGS (M)
2,641
2,566
2,491
2,470
2,470
2,438
2,400
2,390
2,400
2,395
2,400
2,379
2,357
1,736
1,715
1,693
2,443
2,486
2,443
2,379
1,725
1,672
1,629
0,000
0,000

61,240

MBC (M3)
3,150
3,060
3,010
3,000
2,980
2,940
2,910
2,910
2,910
2,910
2,910
2,880
2,490
2,100
2,070
2,510
2,990
2,990
2,930
2,500
2,070
2,020
1,000
0,000

MBC (M2)
0,160
0,155
0,151
0,150
0,150
0,148
0,146
0,145
0,146
0,145
0,146
0,145
0,143
0,106
0,104
0,103
0,148
0,151
0,148
0,145
0,105
0,102
0,100
0,000
0,000

TAULA DE SUPERFICIES SEGONS PERFILS TRANSVERSALS

TOT‐Ú (M3)
12,690
12,310
12,070
12,020
11,940
11,760
11,640
11,640
11,650
11,650
11,610
11,510
9,900
8,290
8,190
10,010
11,990
11,990
11,720
9,930
8,160
7,910
6,970
4,564

1007,950

MAT. SELECC (M2)
1,677
1,388
1,150
1,096
1,096
1,017
0,927
0,902
0,927
0,916
0,927
0,877
0,828
0,515
0,468
0,421
1,030
1,179
1,030
0,877
0,491
0,375
0,286
0,421
0,386

MAT. SELECC (M3)
30,650
25,380
22,460
21,920
21,130
19,440
18,290
18,290
18,430
18,430
18,040
17,050
13,430
9,830
8,890
14,510
22,090
22,090
19,070
13,680
8,660
6,610
7,070
6,038

252,114

SORRA (M2)
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421
0,421

SORRA (M3)
8,418
8,418
8,418
8,418
8,418
8,418
8,418
8,418
8,418
8,418
8,418
8,418
8,418
8,418
8,418
8,418
8,418
8,418
8,418
8,418
8,418
8,418
8,418
6,298

401,478

EXCAV (M2)
2,791
2,742
2,479
2,417
2,417
2,327
2,224
2,195
2,224
2,211
2,224
2,166
2,109
1,579
1,524
1,470
2,342
2,505
2,342
2,166
1,551
1,416
1,312
1,198
1,159

EXCAV (M3)
55,330
52,210
48,960
48,340
47,440
45,510
44,190
44,190
44,350
44,350
43,900
42,750
36,880
31,030
29,940
38,120
48,470
48,470
45,080
37,170
29,670
27,280
25,100
17,634

199,918

TAULA DE VOLUMS D'OBRA

976,364
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01
01

u

Tipus

[C]

20,000

[D]

12,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

[C]

11,000

[D]

2,000

[C]

440,000

[D]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[C]

440,000

[D]

2,600

[E]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

1,000

1,000

[C]

2,000

2,000

[D]

[C]

1,000

[D]

2,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

1,500
TOTAL AMIDAMENT

[F]

[F]

[F]

[F]

[F]

[F]

TOTAL Fórmula

Pàg.:

240,000 C#*D#*E#*F#

240,000

TOTAL Fórmula

11,000 C#*D#*E#*F#
11,000

TOTAL Fórmula

880,000 C#*D#*E#*F#
880,000

TOTAL Fórmula

1

Tipus

Tipus

-1

[C]

440,000

3.515,615

[D]

2,600

4,000

[E]

[F]

4,000

1,000

[C]

32,000

[D]

2,000

[E]

0,300

[F]

TOTAL Fórmula

Pàg.:

-4576 C#*D#*E#*F#

14.062,460 C#*D#*E#*F#

9.486,460

19,200

19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

2

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat.

TOTAL AMIDAMENT

1,000

carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D´UNA CANONADA EXISTENT
AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU AL T. M. DE CASTELLÓ D´EMPURIES

Superficie afectada pels treballs

Text

A deduir demolició per rasa

m3

1

Text

TOTAL AMIDAMENT

1,000

[C]

440,000

[D]

1,500

0,170

0,170

2,600

[E]

0,250

0,250

0,100

[F]

0,085 C#*D#*E#*F#

0,085 C#*D#*E#*F#

114,400 C#*D#*E#*F#

m3

Demolició paviment MBC

2,000

2,000

0,040

F2R540M0

1 Zona final col·lector en dipòsit
municipal

Num.

F2R450M0

2

Num.

AMIDAMENTS

8

9

Vorada

1,000

1,000

2,000

TOTAL Fórmula
1

Zona inici de tram

9.486,460

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat

2

Zona final de tram

1,000

Tipus

3

Vorera

1,000

Text

4

Zona inici de tram

Num.

5

Fresat de paviment

494,478

379,458 C#*D#*E#*F#

0,450 C#*D#*E#*F#

6

0,150
7

TOTAL AMIDAMENT

[D]

2,600

[E]

0,100

[F]

114,400 C#*D#*E#*F#

m3

440,000

0,085 C#*D#*E#*F#

0,085 C#*D#*E#*F#

F2RA71H1

[C]

0,250

0,250

10

1,000

0,170

0,170

1.144,000 C#*D#*E#*F#

Demolició paviment MBC

2,000

2,000

TOTAL Fórmula

Vorada

1,000

1,000

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó i MBC, procedents de construcció o demolició.

1

Zona inici de tram

Tipus

2

Zona final de tram

1,500

Text

3

0,040

Num.

4

Vorera

2,000

1.144,000

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

TOTAL Fórmula

5

9.486,460

494,478

379,458 C#*D#*E#*F#

0,450 C#*D#*E#*F#

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

1,000

0,150

1,000

Tipus

1,000

[C]

32,000

[D]

2,000

[E]

0,300

[F]

EUR

19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL AMIDAMENT

Zona inici de tram

m3

Fresat de paviment

Text
1 Zona final col·lector en dipòsit
municipal

Num.

F2RA7LP0

6

11

7

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
3,000
Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en
grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor,
EUR

Tipus

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

4,000

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Tipus

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Tipus

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Tipus

Cala manual de fins a 1,50 m de fondaria, 1,00 m de llargada i 60 cm d'amplada, per localització de serveis
existents, inclou la demolició del paviment, excavació amb mitjans manuals i mecànics i posterior rebliment de
terres un cop finalitzada la cala. Inclul i càrrega manual de runa sobre contenidor

Tipus

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

PRESSUPOST CASTELLÓ D'EMPURIES
ESBROSSADES I DEMOLICIONS
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m2

AMIDAMENTS

F22113L2
Text

Text

m

Localització serveis existents

Text

m2

Tall de paviment MBC

Text

Demolició paviment MBC

m

Zona inici de tram

Text

1

m2

Zona final de tram

Text

m2

Zona inici de tram

M219UF41

1

Num.

F2194JB1

2

Num.

F2191305

1

Num.

F2194XF5

1

Num.

F219FBA0

1

Num.

L169C511

1 Zona final col·lector i parcel·la dipòsit
municipal

Num.

Obra
Capítol

1

2

3

4

5

6

7
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01
02

Tipus

Tipus

1,000

[C]

976,364

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[C]

1,500

[D]

1,500

[E]

1,000

[F]

[F]

11,000
TOTAL AMIDAMENT

[C]

475,000

[D]

0,600

[E]

1,000

[C]

401,478

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

[F]

19,200

TOTAL Fórmula

Pàg.:

976,364 C#*D#*E#*F#
976,364

TOTAL Fórmula

24,750 C#*D#*E#*F#
24,750

TOTAL Fórmula

285,000 C#*D#*E#*F#
285,000

401,478

401,478 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 90% PM

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Tipus

Excavació manual en galeria en terreny compacte

Tipus

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

PRESSUPOST CASTELLÓ D'EMPURIES
MOVIMENT DE TERRES
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m3

AMIDAMENTS

F222142A
Text

m3

Segons amidaments auxiliars

Text

m3

m2

Creuament serveis existents

Text

Fons de rasa

Text

Segons amidaments auxiliars

m3

[C]

976,364

[D]

976,364 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

1,000

[F]

Excavació

-401,478 C#*D#*E#*F#

[E]

A deduir

-199,918 C#*D#*E#*F#

Tipus

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat.

1

401,478

Text

2

199,918

351,648

-23,31953125 C#*D#*E#*F#

-1

475,000
TOTAL AMIDAMENT

0,125

-1

0,125

Rebliments

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-3,142

Sorra

Text

F2RA7LP0

5 Conducció

3

m3

4

Num.

F2R450M0

1

Num.

F228LB0A

1

Num.

F227F00F

1

Num.

G22CK200

1

Num.

Obra
Capítol

1

2

3

4

5

6

Num.

EUR
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1

Rebliments

A deduir

Excavació

-1,000

1,000

401,478

976,364

-401,478 C#*D#*E#*F#

976,364 C#*D#*E#*F#

Pàg.:

2

AMIDAMENTS

3

-199,918 C#*D#*E#*F#

351,648

-23,320 C#*D#*E#*F#

0,125

199,918

475,000

-1,000

0,125

-3,142

Tipus

1,000

[C]

475,000

[D]

[C]

10,000

[C]

199,918

[C]

1,000

1,000

[C]

[D]

[D]

[D]

[D]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

[F]

[F]

[F]

[F]

TOTAL Fórmula

475,000 C#*D#*E#*F#

475,000

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000

TOTAL Fórmula

199,918 C#*D#*E#*F#

199,918

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

TOTAL Fórmula

1,000

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

TOTAL Fórmula

4

Col·lector d'arribada a dipòsit municipal, fabricat en acer inoxidable AISI-316L de 254x2mm, amb brida boja en
acer inoxidable AISI-316 i cargoleria en A4. Inclús suportació en el mateix material

Tipus

Unitat d'obra per unió a l'inici del tram de la conducció existent DN250 amb nova conducció PE100 PN10
DN250, mitjançant maniguet electrosoldable. Executat al fons de rasa

Tipus

Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

Tipus

Dau d'ancoratge en zone sde canvi de direcció de la canonada, fabricat en formigó armat, HA-25/P/20/IIIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot. Inclús part proporcional
d'encofrat

Tipus

Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat al fons de la rasa. Inclús part
proporcional d'accessoris i peces especials

TOTAL AMIDAMENT

Sorra

u

PRESSUPOST CASTELLÓ D'EMPURIES
CONDUCCIONS

Conducció

01
03

4

m3

m

5

FFB1N425

Text

Conducció

Text

m3

Daus d'ancoratge

Text

Text

Unió amb conducció existent

u

Entrada a dipòsit municipal

Text

NPC00002

1

Num.

NPC00001

1 Segons amidamnts auxiliars

Num.

FR3P8602

1

Num.

G45C1AG3

1

Num.

Obra
Capítol

1

2

3

4

5

1

Num.

EUR
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u

Tipus

Tipus

[C]

1,000

[C]

1,000

[C]

1,000

[C]

1,000

[D]

[D]

[D]

[D]

[C]

475,000

[D]

252,114

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

[F]

[F]

[F]

[F]

[F]

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

PRESSUPOST CASTELLÓ D'EMPURIES
PAVIMENTS

1,050

1,000

Pàg.:

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

TOTAL Fórmula

1,000

TOTAL Fórmula

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

TOTAL Fórmula

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

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

TOTAL Fórmula

1,000

252,114

252,114 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

498,750

498,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

5

Subministrament i col·locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de
la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Tipus

Partida alçada a Justificar per acondicionament i neteja de la conducció existent

Tipus

Unitat d'obra per la desinfecció final de la conducció un cop executada, amb hipoclorit sódic, per garantir les
directrius de la normativa legal (RD 140/2003 per la qual s'estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l'aigua
de consum humà). Inclús lliurament de certificat de desinfecció.

Tipus

Subministrament i instal·lació de xapa d'acer inoxidable AISI-316L en zona d'entrada de col·lector a dipòsit
municipal, ancorada mecànicament a llosa de formigó amb cargoleria en acer inoxidable A4

Tipus

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant intercambiable
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Text

u

Entrada a dipòsit municipal

Text

u

Entrada a dipòsit municipal

Text

PA

Desinfecció final canonada

Text

m

m3

01
04

Acondicionament conducció existent

Conducció

Text

NPC00009

1

Num.

NPC00006

1

Num.

NPC00004

1

Num.

NPC00003

1

Num.

G21YD320

AMIDAMENTS

6

7

8

9

10
Num.
1

Text

F931201J
Num.

Obra
Capítol

1

1 Segons amidaments auxiliars

EUR

t

t

Tipus

Tipus

[C]

1.007,950

[D]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[C]

61,240

[D]

2,540

[E]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

0,001

[C]

1.007,950

[D]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[C]

3.515,615

[D]

2,540

[E]

TOTAL AMIDAMENT

0,040

[F]

[F]

[F]

[F]

TOTAL Fórmula

1,008

Pàg.:

1,008 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

155,550 C#*D#*E#*F#

155,550

1,008 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

1,008

357,186

357,186 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

6

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Tipus

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH

Tipus

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

0,001

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP
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Text

Text

t

t

Segons amidaments auxiliars

Text

Reg d'adherència

Text

Superficie afectada pels treballs

m

[F]

TOTAL Fórmula

[D]

[E]

[C]

Tipus

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

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

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

Text

2,000

2,000

Num.

1,000

1,000

4,000

Zona inici de tram

Tipus

[C]

2,000

[D]

1,500

[E]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

2,000

[C]

450,000

[D]

[E]

[F]

[F]

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

TOTAL Fórmula

3,000

EUR

900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Tipus

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

TOTAL AMIDAMENT

Zona final de tram

m2

1

Text

m

Zona inici de tram

Laterals vials

Text

FBA1E515

1

Num.

F9E1F205

2

F965A6DD

1

Num.

F9H11252

1

Num.

G9J13J00

1

Num.

F9H1BA52

1 Reg d'imprimació

Num.

G9J12E00

AMIDAMENTS
2

3

4

5

6

7

8

Num.
1
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m

m2

1,000

[C]

450,000

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[F]

900,000

TOTAL Fórmula

Pàg.:

450,000 C#*D#*E#*F#
450,000

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

7

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Tipus

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització
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Text

Eix vials

FBA31515

1

Num.

FBA15511

AMIDAMENTS

9

10

[E]

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

TOTAL Fórmula

[D]

2,000

[F]

[C]

2,000

Tipus

STOP
3,000

Text

1

3,000

Num.

1,000

82,000

70,000 C#*D#*E#*F#

1,000

TOTAL AMIDAMENT

5,000

C/ Alt Empordà

[C]

1,000

[C]

1,000

[D]

[D]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[F]

[F]

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

TOTAL Fórmula

1,000

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

TOTAL Fórmula

1,000

Unitat d'obra per la realització de les proves finals de la conducció i sistema de bombament. Inclou proves de
funcionament en manual i en automàtic dels sistema.

PRESSUPOST CASTELLÓ D'EMPURIES
TREBALLS FINALS

Tipus

Partida Alçada a Justificar per la revisió i possada en servei d'equips de bombament d'aigua, incloent,
desmuntatge, revisió a taller dels mateixos, inclús substitució de peces en mal estat, i posterior instal·lació i
posada en marxa.

Tipus

Subministrament i instal·lació de variador de freqüencia marca POWER ELECTRONICS o equivalent, model
SD45075, de 37 kW a 400 V. Totalment instal·lat i provat

PRESSUPOST CASTELLÓ D'EMPURIES
ACTUACIONS EN DIPÒSIT EL TRABUC

7,000

C/ Arrebassades

01
06

2,000

2

C/ Pavoneria

Pas peatonal

01
05

3

u

PA

5
6

NPC00005
Text

Variador

PAAJ0001

1

Num.

Obra
Capítol

1

2

Text

u

Revisió bombes dipòsit El Trabuc

NPC00007

1

Num.

Obra
Capítol

1

EUR

01
08

01
07

Tipus

[C]

1,000

[C]

1,000

[C]

1,000

1,000

[C]

[D]

[D]

[D]

[D]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

[F]

[F]

[F]

Partida Alçada a Justificar per Seguretat i Salut durant el transcurs de les obres

PRESSUPOST CASTELLÓ D'EMPURIES
SEGURETAT I SALUT

Tipus

Pàg.:

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

TOTAL Fórmula

1,000

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

TOTAL Fórmula

1,000

1,000

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

TOTAL Fórmula

1,000

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

TOTAL Fórmula

Partida Alçada a Justificar per la gestió de residus durant el transcurs de les obres segons Annex de Projecte

PRESSUPOST CASTELLÓ D'EMPURIES
GESTIÓ DE RESIDUS

Tipus

8

Unitat d'obra per la reposició del tancament perimetral del dipòsit de Castelló Nou, amb tanca de
característiques similars a l'existent, cas que resulti malmés durant l'execució de les obres.

Tipus
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Text

u

Proves de funcionament

NPC00008

1

Num.

AMIDAMENTS

2

Text

PA

Reposició tancament

XPA00002

1

Num.

Obra
Capítol

1

Text

Gestió de Residus

PA

Seguretat i Salut

Text

XPAAJ001

1

Num.

Obra
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

Pàg.:

1

€

m

4,23

F2191305

€

P-1

10,62

€

m2

4,60

F2194JB1

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€

€

0,55

€

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

4,60

m

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2

F2194XF5

F219FBA0

F22113L2
m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-3

P-4

P-5

7,31

€

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
(SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

2,01

€

m3

10,13

F222142A

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 90% PM
(DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-6

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat.
(SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

m2

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

F227F00F

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó i MBC, procedents
de construcció o demolició.
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

15,79

15,95

4,50

24,81

€

€

€

€

€

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

16,39

m3

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-7

F228LB0A

F2R450M0

F2R540M0

F2RA71H1

F2RA7LP0

F931201J

m3

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM
(DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-8

P-9

P-10

P-11

P-12

P-13
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

m2

m

m

t

t

m2

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat al
fons de la rasa. Inclús part proporcional d'accessoris i peces especials
(CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en
calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D de temperatura
baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i
granulat calcari, estesa i compactada
(CINQUANTA-CINC EUROS)

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada
(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

783,02

70,35

150,97

9,55

0,92

0,53

55,00

57,08

28,87

28,58

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

2

m

Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
(SETANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

€

Pàg.:

m3

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant
intercambiable
(SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

140,28

F965A6DD

u

Excavació manual en galeria en terreny compacte
(CENT QUARANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-14

m3

P-16

P-17

P-18

P-19

P-20

P-21

P-22

P-23

G21YD320

FR3P8602

FFB1N425

FBA31515

FBA1E515

FBA15511

F9H1BA52

F9H11252

F9E1F205

G22CK200

P-15

P-24

m3

€

G45C1AG3

130,21
P-25

Dau d'ancoratge en zone sde canvi de direcció de la canonada, fabricat en formigó armat,
HA-25/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot. Inclús part proporcional d'encofrat
(CENT TRENTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Cala manual de fins a 1,50 m de fondaria, 1,00 m de llargada i 60 cm d'amplada, per
localització de serveis existents, inclou la demolició del paviment, excavació amb mitjans
manuals i mecànics i posterior rebliment de terres un cop finalitzada la cala. Inclul i càrrega
manual de runa sobre contenidor
(VUITANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

211,57

85,01

513,37

314,17

€

€

€

€

€

3

u

Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a
tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues
a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

2.386,63

€

Pàg.:

m2

Unitat d'obra per unió a l'inici del tram de la conducció existent DN250 amb nova conducció
PE100 PN10 DN250, mitjançant maniguet electrosoldable. Executat al fons de rasa
(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

115,20

€

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP
(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

u

Col·lector d'arribada a dipòsit municipal, fabricat en acer inoxidable AISI-316L de 254x2mm,
amb brida boja en acer inoxidable AISI-316 i cargoleria en A4. Inclús suportació en el mateix
material
(DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

2.800,00

€

t

u

Subministrament i instal·lació de xapa d'acer inoxidable AISI-316L en zona d'entrada de
col·lector a dipòsit municipal, ancorada mecànicament a llosa de formigó amb cargoleria en
acer inoxidable A4
(CENT QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

5.600,54

€

G9J12E00

u

Unitat d'obra per la desinfecció final de la conducció un cop executada, amb hipoclorit sódic,
per garantir les directrius de la normativa legal (RD 140/2003 per la qual s'estableixen els
criteris sanitaris de qualitat de l'aigua de consum humà). Inclús lliurament de certificat de
desinfecció.
(DOS MIL VUIT-CENTS EUROS)

900,00

€

P-26

u

Subministrament i instal·lació de variador de freqüencia marca POWER ELECTRONICS o
equivalent, model SD45075, de 37 kW a 400 V. Totalment instal·lat i provat
(CINC MIL SIS-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1.800,00

€

t

u

Partida alçada a Justificar per acondicionament i neteja de la conducció existent
(NOU-CENTS EUROS)

779,52

€

G9J13J00

PA

Unitat d'obra per la realització de les proves finals de la conducció i sistema de bombament.
Inclou proves de funcionament en manual i en automàtic dels sistema.
(MIL VUIT-CENTS EUROS)

0,30

€

u

Unitat d'obra per la reposició del tancament perimetral del dipòsit de Castelló Nou, amb tanca
de característiques similars a l'existent, cas que resulti malmés durant l'execució de les obres.
(SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

0,44

u

Subministrament i col·locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-27

L169C511

M219UF41

NPC00001

NPC00002

NPC00003

NPC00004

NPC00005

NPC00006

NPC00007

NPC00008

NPC00009

m

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH
(CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-28

P-29

P-30

P-31

P-32

P-33

P-34

P-35

P-36

P-37

P-38
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PAAJ0001

XPA00002

XPAAJ001

128,27

7.600,00

€

€

4

PA

Partida Alçada a Justificar per la revisió i possada en servei d'equips de bombament d'aigua,
incloent, desmuntatge, revisió a taller dels mateixos, inclús substitució de peces en mal estat,
i posterior instal·lació i posada en marxa.
(SET MIL SIS-CENTS EUROS)

Pàg.:

PA

€

Partida Alçada a Justificar per Seguretat i Salut durant el transcurs de les obres
(VUIT MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

Partida Alçada a Justificar per la gestió de residus durant el transcurs de les obres segons
Annex de Projecte
(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
PA

8.746,38
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P-39

P-40

P-41

Castelló d´Empúries, octubre de 2.020

L´enginyer autor del projecte

Lluis Jiménez González
Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS SL
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€

€

1

4,23

€

Pàg.:

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
4,23000

€

m

10,62

F2191305
Altres conceptes

10,62000

P-1

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes
€

m2

4,60

€

F2194JB1

4,60000

€

P-2

Altres conceptes

4,60

€

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

€

€

€

0,55

7,31

0,55000

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D´UNA CANONADA EXISTENT
AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU AL T. M. DE CASTELLÓ D´EMPURIES

B0372000

m3

m3

Aigua

Tot-u artificial

17,74450

Pàg.:

€

2

€

€

€
€

B0111000

0,10122

€

€

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

5,96196

28,58

m

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

5,16600

Altres conceptes

t

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B0710250

m3

€

€

B06NN14C

28,87

17,35082

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

Altres conceptes

m

F9E1F205

m2

B965A6D0

F965A6DD

0,08000
6,98550
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P-14

P-15

Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

Altres conceptes

m2

€

B9E1F200

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta
€

€

7,31000

8,48640

Altres conceptes

€

kg

0,82365

B0818120

t

0,49650

€

m3

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs

2,01

B051E201

Colorant en pols per a formigó

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

B0111000

Aigua

€

Altres conceptes

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

55,00

4,43000

52,65000

€

€

€

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

Altres conceptes

€

€

€

50,57000

0,53

4,43000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D de temperatura
baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i
granulat calcari, estesa i compactada
t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D de temperatura baixa, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari
Altres conceptes

t

€

2,01000

B9H11252

F9H1BA52

€
€

Altres conceptes

P-17

57,08

€

€

B9H1BA52

0,01600
19,04745
10,13

€

€

m

0,04284

€

Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials

€
€

kg

€

€

0,47430

0,92

kg

Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en
calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Altres conceptes

BBA1M200

kg

m

BBA11100

BBA15100

FBA1E515

0,10934
0,37782

FBA15511

t

€

15,79

€

P-18

F9H11252

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 90% PM

16,39

10,13000

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

15,95

15,79000

€

P-16
Altres conceptes

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

4,60000

m2

m

m2

m3

m2

m3

m3

Altres conceptes

15,95000

P-19

t
16,39000

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó i MBC, procedents
de construcció o demolició.

€

€

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat.
Altres conceptes

t

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000

€

Altres conceptes

4,50000

€

€

€

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

24,81

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

0,00000

4,50

m3

m3

m3

Altres conceptes

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

m3

Altres conceptes

F2194XF5

F219FBA0

F22113L2

F222142A

F227F00F

F228LB0A

F2R450M0

F2R540M0

F2RA71H1

B2RA71H1

F2RA7LP0

B2RA7LP0

F931201J

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

P-12

P-13
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BBA1M200

kg

Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
Altres conceptes

0,06426
0,38144

Pàg.:

€

€
€

3

€

9,55

4,74300

€

€

Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials

m2

kg

FBA31515

BBA15100
kg

50,07400

150,97

€
€

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat al
fons de la rasa. Inclús part proporcional d'accessoris i peces especials

0,63000
4,17700

u

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONNEXIÓ D´UNA CANONADA EXISTENT
AL DIPÒSIT DE CASTELLÓ NOU AL T. M. DE CASTELLÓ D´EMPURIES

0,44

85,01000

Pàg.:

€

€

4

€

Altres conceptes

€

m2

211,57

0,44000

M219UF41

Altres conceptes

€

u

€

NPC00001

Unitat d'obra per unió a l'inici del tram de la conducció existent DN250 amb nova conducció
PE100 PN10 DN250, mitjançant maniguet electrosoldable. Executat al fons de rasa

3,85000

95,35000

€

€

Maneguet electrosoldable PEAD PN16 SDR11 DN250

2.386,63

112,37000

u

Altres conceptes

BFYB1250

Col·lector d'arribada a dipòsit municipal, fabricat en acer inoxidable AISI-316L de 254x2mm,
amb brida boja en acer inoxidable AISI-316 i cargoleria en A4. Inclús suportació en el mateix
material

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 250 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

u

u

NPC00002

BFYB1N42

Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a
tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues
a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-29

P-30

P-31

€

€

€

115,20

2.386,63000

3,85000

Sense descomposició

€

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

€

Subministrament i instal·lació de xapa d'acer inoxidable AISI-316L en zona d'entrada de
col·lector a dipòsit municipal, ancorada mecànicament a llosa de formigó amb cargoleria en
acer inoxidable A4

NPC00007

NPC00008

NPC00009

PAAJ0001

u

22,86840

€

€

P-36

P-37

P-38

P-39

NPC00003

Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

74,17760

2.800,00

115,20000

€

783,02

P-32

Altres conceptes

Sense descomposició

€

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant
intercambiable

€

XPA00002

XPAAJ001

PA

m

u

u

Partida Alçada a Justificar per la gestió de residus durant el transcurs de les obres segons
Annex de Projecte

Sense descomposició

Partida Alçada a Justificar per la revisió i possada en servei d'equips de bombament d'aigua,
incloent, desmuntatge, revisió a taller dels mateixos, inclús substitució de peces en mal estat,
i posterior instal·lació i posada en marxa.

Subministrament i col·locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
Sense descomposició

Unitat d'obra per la reposició del tancament perimetral del dipòsit de Castelló Nou, amb tanca
de característiques similars a l'existent, cas que resulti malmés durant l'execució de les obres.
Altres conceptes

Sense descomposició

Unitat d'obra per la realització de les proves finals de la conducció i sistema de bombament.
Inclou proves de funcionament en manual i en automàtic dels sistema.

128,27

7.600,00000

7.600,00

0,30000

0,30

779,52000

779,52

1.800,00000

1.800,00

900,00
900,00000

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
€

PA

8.746,38

PA

Partida Alçada a Justificar per Seguretat i Salut durant el transcurs de les obres

Sense descomposició

128,27000

u

2.800,00000

€

240,00000

€
P-40

P-41

NPC00004

€

Unitat d'obra per la desinfecció final de la conducció un cop executada, amb hipoclorit sódic,
per garantir les directrius de la normativa legal (RD 140/2003 per la qual s'estableixen els
criteris sanitaris de qualitat de l'aigua de consum humà). Inclús lliurament de certificat de
desinfecció.

5.600,54
€

Emulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

273,37000

€

P-33

70,35

€
€

Sense descomposició

5.600,54000

783,02000

€
€

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

57,70265
12,64735

Subministrament i instal·lació de variador de freqüencia marca POWER ELECTRONICS o
equivalent, model SD45075, de 37 kW a 400 V. Totalment instal·lat i provat
Sense descomposició
Altres conceptes

140,28
140,28000

Altres conceptes

€
u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 250 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

m

t

m3

u

NPC00005

PA

u

BBA1M200

FFB1N425

BFWB1N42
BFYB1N42
BFB1N400

FR3P8602

Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
Altres conceptes

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-20

P-21

P-22
B0315600

G21YD320

P-34

NPC00006

Altres conceptes

€

Excavació manual en galeria en terreny compacte

79,10100

€

m3

51,10900

€

G22CK200

€

Formigó HA-25/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

314,17

€

P-24

P-23

P-35

Partida alçada a Justificar per acondicionament i neteja de la conducció existent
Sense descomposició
130,21

Altres conceptes

250,00000

Altres conceptes

85,01

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP
Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

€

€

m3

m3

kg

kg

513,37

G45C1AG3

t

t

u

64,17000

P-25

B065EH0C

G9J12E00
B0552460

G9J13J00
B0552100

L169C511

Altres conceptes

Dau d'ancoratge en zone sde canvi de direcció de la canonada, fabricat en formigó armat,
HA-25/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot. Inclús part proporcional d'encofrat

P-26

P-27

P-28

Cala manual de fins a 1,50 m de fondaria, 1,00 m de llargada i 60 cm d'amplada, per
localització de serveis existents, inclou la demolició del paviment, excavació amb mitjans
manuals i mecànics i posterior rebliment de terres un cop finalitzada la cala. Inclul i càrrega
manual de runa sobre contenidor
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Obra
01

01
ESBROSSADES I DEMOLICIONS

Pressupost CASTELLÓ D'EMPURIES

PRESSUPOST
Capítol

1

m

u

m2

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 4)

Cala manual de fins a 1,50 m de fondaria, 1,00 m de llargada i 60 cm
d'amplada, per localització de serveis existents, inclou la demolició del
paviment, excavació amb mitjans manuals i mecànics i posterior
rebliment de terres un cop finalitzada la cala. Inclul i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 28)

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 5)

4,23

4,60

4,60

85,01

3,000

4,000

1.144,000

880,000

11,000

4.174,04

31,86

16,92

5.262,40

4.048,00

935,11

Pàg.:

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P 3)

10,62

9.486,460

314,69

132,00

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

0,44

19,200

7.807,81

240,000

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 2)

16,39

494,478

0,55

m2

Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada (P - 29)

15,79

1 F22113L2

3 F219FBA0

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat. (P - 9)

8 F2R450M0

7 M219UF41

6 F2194JB1

5 F2191305

2 L169C511

4 F2194XF5

m3

9 F2R540M0

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 6)

4,50

19,200

86,40

30.696,15

24,750

572,85

3.471,93

7.137,22

285,000

976,364

2,01

140,28

401,478

4.066,97

10,13

7,31

7.886,92

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 10)

10 F2RA71H1

Pressupost CASTELLÓ D'EMPURIES

m3

Excavació manual en galeria en terreny compacte (P - 24)

494,478

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó i MBC, procedents de construcció o
demolició. (P - 11)

11 F2RA7LP0

MOVIMENT DE TERRES

m2

m3

15,95

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

01

01.01

02

Capítol

Obra

TOTAL

Capítol

2 G22CK200

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 7)

1 F222142A

3 F227F00F

m3

4 F228LB0A

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
90% PM (P - 8)

EUR
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5 F2R450M0

m3

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat. (P - 9)

4,50

16,39

351,648

351,648

01.02

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

PRESSUPOST

6 F2RA7LP0

Capítol

2

5.763,51

Pàg.:

1.582,42

m3

m

Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P 22)

Dau d'ancoratge en zone sde canvi de direcció de la canonada,
fabricat en formigó armat, HA-25/P/20/IIIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot. Inclús part
proporcional d'encofrat (P - 25)

Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat al fons de la
rasa. Inclús part proporcional d'accessoris i peces especials (P - 21)

2.386,63

211,57

70,35

130,21

150,97

1,000

1,000

1,000

199,918

10,000

475,000

115,20

783,02

2.386,63

211,57

14.064,23

1.302,10

71.710,75

22.594,90

m3

Unitat d'obra per unió a l'inici del tram de la conducció existent DN250
amb nova conducció PE100 PN10 DN250, mitjançant maniguet
electrosoldable. Executat al fons de rasa (P - 30)

783,02

1,000

2.800,00

Pressupost CASTELLÓ D'EMPURIES

TOTAL

u

Col·lector d'arribada a dipòsit municipal, fabricat en acer inoxidable
AISI-316L de 254x2mm, amb brida boja en acer inoxidable AISI-316 i
cargoleria en A4. Inclús suportació en el mateix material (P - 31)

115,20

1,000

149,63

900,00

CONDUCCIONS

u

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs
fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40
cm amb broca de diamant intercambiable (P - 23)

2.800,00

1,000

01

u

Subministrament i instal·lació de xapa d'acer inoxidable AISI-316L en
zona d'entrada de col·lector a dipòsit municipal, ancorada
mecànicament a llosa de formigó amb cargoleria en acer inoxidable A4
(P - 32)

498,750

03

u

Unitat d'obra per la desinfecció final de la conducció un cop
executada, amb hipoclorit sódic, per garantir les directrius de la
normativa legal (RD 140/2003 per la qual s'estableixen els criteris
sanitaris de qualitat de l'aigua de consum humà). Inclús lliurament de
certificat de desinfecció. (P - 33)

0,30

900,00

Obra

u

Partida alçada a Justificar per acondicionament i neteja de la
conducció existent (P - 35)

Capítol

PA

1 FFB1N425

m

8 NPC00004

7 NPC00003

6 G21YD320

5 NPC00002

4 NPC00001

3 FR3P8602

2 G45C1AG3

9 NPC00006

316,68

6.254,95

94.423,13

10 NPC00009

01.03

Subministrament i col·locació de banda contínua de plàstic de color,
de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre
de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 38)
Capítol

1,008

252,114

Pressupost CASTELLÓ D'EMPURIES

TOTAL

24,81

PAVIMENTS

314,17

01

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 13)

04

m3

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP
(P - 26)

Obra

1 F931201J

t

Capítol

2 G9J12E00

EUR
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PRESSUPOST
Pàg.:

3

t

t

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH (P - 27)

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 17)

28,58

57,08

513,37

3,000

4,000

357,186

1,008

828,00

86,61

114,32

20.388,18

517,48

8.555,25

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 16)

28,87

900,000

238,50

155,550

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 14)

0,92

450,000

783,10

55,00

4 G9J13J00

m2

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 15)

0,53

82,000

3 F9H1BA52

5 F9H11252

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 19)

9,55

9 FBA15511

8 FBA1E515

7 F9E1F205

6 F965A6DD

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 18)

38.083,07

m2

10 FBA31515

01.04

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 20)

Capítol
Pressupost CASTELLÓ D'EMPURIES

TOTAL

5.600,54

ACTUACIONS EN DIPÒSIT EL TRABUC

1,000

7.600,00

01

5.600,54

1,000

05

7.600,00

Obra

u

Subministrament i instal·lació de variador de freqüencia marca
POWER ELECTRONICS o equivalent, model SD45075, de 37 kW a
400 V. Totalment instal·lat i provat (P - 34)

1.800,00

13.200,54

PA

01.05

Partida Alçada a Justificar per la revisió i possada en servei d'equips
de bombament d'aigua, incloent, desmuntatge, revisió a taller dels
mateixos, inclús substitució de peces en mal estat, i posterior
instal·lació i posada en marxa. (P - 39)

Capítol

1 NPC00005

2 PAAJ0001

Capítol

1,000

779,52

Pressupost CASTELLÓ D'EMPURIES

TOTAL

1.800,00

1,000

TREBALLS FINALS

779,52

01

Unitat d'obra per la realització de les proves finals de la conducció i
sistema de bombament. Inclou proves de funcionament en manual i en
automàtic dels sistema. (P - 36)

06

u

Unitat d'obra per la reposició del tancament perimetral del dipòsit de
Castelló Nou, amb tanca de característiques similars a l'existent, cas
que resulti malmés durant l'execució de les obres. (P - 37)

Obra

u

Capítol

1 NPC00007

2 NPC00008

EUR
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PRESSUPOST

GESTIÓ DE RESIDUS

Pressupost CASTELLÓ D'EMPURIES

01.06
01

Capítol

07

TOTAL
Obra

PA

Capítol

1 XPA00002

Partida Alçada a Justificar per la gestió de residus durant el transcurs
de les obres segons Annex de Projecte (P - 40)

SEGURETAT I SALUT

Pressupost CASTELLÓ D'EMPURIES

01.07
01

Capítol

08

TOTAL
Obra

PA

01.08

Partida Alçada a Justificar per Seguretat i Salut durant el transcurs de
les obres (P - 41)

Capítol

Capítol

1 XPAAJ001

TOTAL

128,27

8.746,38

1,000

1,000

Pàg.:

4

2.579,52

128,27

128,27

8.746,38

8.746,38

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

30.696,15

38.083,07

ESBROSSADES I DEMOLICIONS

13.200,54

01.01

NIVELL 2: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PAVIMENTS

Capítol

ACTUACIONS EN DIPÒSIT EL TRABUC

2.579,52

22.594,90

TREBALLS FINALS

94.423,13
01.04

GESTIÓ DE RESIDUS

CONDUCCIONS
01.05

SEGURETAT I SALUT

MOVIMENT DE TERRES
Capítol

01.06

Pressupost CASTELLÓ D'EMPURIES

01.03
Capítol

01.07

01.02

Capítol

01

01.08

Capítol

Capítol

Capítol

Capítol

210.451,96

8.746,38

128,27
Obra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
210.451,96
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

01

Pressupost CASTELLÓ D'EMPURIES

210.451,96

210.451,96

NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

EUR
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Pàg.
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

12.627,12

27.358,75

1

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 210.451,96............................................................

303.029,77

52.591,94

250.437,83

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 210.451,96...............................................................

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

21 % IVA SOBRE 250.437,83...............................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

tres-cents tres mil vint-i-nou euros amb setanta-set cèntims

Castelló d´Empúries, octubre de 2.020

L´enginyer autor del projecte

Lluis Jiménez González
Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS SL
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