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I.- MEMÒRIA
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I.1.- ANTECEDENTS
L ‘AJUNTAMENT DEL BRUC disposa d’un bombament d’aigües de l’anomenat POU
DE CAN SOLÀ, que vol aprofitar tot controlant la terbolesa de l’aigua, i un cop aquesta
estigui dintre dels paràmetres establerts, emmagatzemar-la en un dipòsit que es troba
a la Urbanització Montserrat Parc.
Actualment el pou, es troba a uns kilòmetres del dipòsit d’emmagatzematge de l’aigua,
i tant la captació d’aigua, com a la canonada de transport no se li farà cap tipus
d’actuació.
L’intervenció vindrà donada just a l’arribada de la canonada al dipòsit
d’emmagatzematge, que es desviarà, i es farà entrar al circuit per eliminar la terbolesa
de l’aigua a través del seu filtratge.

I.2.- DADES GENERALS.

I.2.1.- TITULAR.
El titular de la instal·lació del present projecte és “L’AJUNTAMENT DEL
BRUC”, amb C.I.F. P–0802500-I i domicili al carrer Bruc del Mig, núm. 55, dins el
municipi del Bruc (08294) (Barcelona).

I.2.2.- ACTIVITAT i EMPLAÇAMENT.
L’activitat a desenvolupar és la pròpia d’un filtratge d’un abastament d’aigües de
pou.
La zona a on s’ubicarà el filtratge, és d’Urbanització Montserrat Parc, dins del
terme municipal del Bruc, al costat de l’actual dipòsit d’emmagatzematge.
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I.3.- OBJECTE DEL PROJECTE
El present projecte es redacta a fi i efecte de definir les actuacions necessàries, per tal
de filtrar adequadament l’aigua del “Pou de Can solà” i poder-la emmagatzemar en un
dipòsit de reserva d’aigua per tal de que, previ al seu tractament, poder-la potabilitzar.

CONSIDERACIONS GENERALS.
La filtració s’utilitza per eliminar sòlids en suspensió de l’ordre de 50-100 Micras. El
treball d’aquest tractament de l’aigua a través de filtres ràpids de sorra, ve condicionat
per el contingut de sòlids en ella presents que limiten la velocitat de filtració a emprar.
Les velocitats de filtració depenen del grau i tipus de brutícia de l’aigua. Les velocitats
de contra rentat han de ser de 30 m/h. per expansionar el sílex i per eliminar les
partícules retingudes en el mateix.
L’inici del contra rentat ve determinat per la pèrdua de carrega del llit filtrant, que es
controla a través de manòmetre d’entrada i sortida o automàticament per un pressòstat
diferencial. El seu valor màxim no excedirà de 1 kg/cm².
El temps orientatiu del contra-rentat serà de 20 a 30 minuts, segons la qualitat de
l’aigua d’entrada.
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I.4.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.
I.4.1 ACTUACIONS A REALITZAR
Genèricament les actuacions a realitzar seran les següents;


Construcció d’una caseta per a la instal·lació dels equips de filtratge.



Instal·lació dels equips de filtratge.

I.4.1.1 CONSTRUCCIÓ DE LA CASETA
Construcció complerta de caseta exterior de 4,50 x 5,00 x 3,30 metres, per
situar dipòsit i equips auxiliars, segons plànols, que es composa de;


Excavació de la fonamentació amb una riostra de formigó HA-25
perimetral de 60x60 cm amb armat de 15 kg/ml, excavació per encavirhi el paquet de paviment, paret de bloc de formigó de 40x20x20cm.



Arrebossat per les dues cares, zuncho perimetral omplert de formigó.



Sostre-forjat a base de bigueta prefabricada i bobedilla de formigó amb
una capa de compressió de 5 cm armada amb malla d8 a 20 cm i
negatius corresponents segons les indicacions de la casa de biguetes.



Impermeabilització del sostre amb pintura impermeabilitzant, làmina
anticondensacions i acabat amb xapa perfilada simple de 0,8 mm amb
els remats perimetrals, la coberta tindrà un lleuger pendent d'un 3% per
la sortida de l'aigua, amb una canal i un baixant que guiarà l'aigua fins al
terra



Inclou la subbase de grava o tot-u de 15 cm de gruix i un paviment
interior de 15 cm de formigó acabat fratassat amb malla electrosoldada
de d8 cada 20 cm.



Inclou desguàs interior i tub fins a un drenatge de graves exterior.



Inclou bancada de formigó de 10 cm per recolzament d'equips auxiliars.



Inclou aportació de sorra fina per el recolzament del dipòsit d'aigua de
10 m3.



Inclou la porta d'entrada metàl·lica galvanitzada amb reixa de ventilació,
pany i clau, de 220x80 cm. Inclou arranjament de les terres exterior perimetrals a la caseta amb material propi de l'excavació.
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I.4.1.2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS
A. FILTRE DE SORRA AUTOMÀTICA (model FDL-11700)
Diàmetre intern de la columna :

1.219 mm

Alçada cilíndrica de la columna:

1.250 mm

Alçada total de la columna (amb peus)

2.179 mm

Cabal màxim:

10.000 l/h. a velocitat 8,6 m/h

Cabal de contra rentat:

29.000 l/h, precisant el
desguàs necessari per el
mateix.

Connexionat entrada:

2”

Connexionat sortida:

2”

Connexionat desguàs:

3”

Carrega de sílex:

975 kg

Carrega de antracita:

525 kg

Pressió de treball entre:

2 i 6 kg/cm²

Emplaçament mínim en cm

175 x 205 x 250 (llarg x
ample x alt)

Potència i tensió elèctrica a instal·lar:

20 w. i 220 v.

Per l’accionament de la valvulería pneumàtica d’aquest equip de
filtració es requereix d’aire filtrat i lubicat a pressió màxima de 6 kg/cm²

Cos
Construït amb un material 100% recicla ble Poliamida 6 resistent a l’impacte i
amb liner intern P.E. (copolìmere) que li proporciona una elevada resistència
química.
Disposa d’un sistema de col·lectors estudiat per aconseguir una correcta
distribució d’aigua fins desenvolupar una filtració òptima.
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Valvulería
Vàlvules de papallona amb cos en fundició i llentia en acer inoxidable, juntes
EPDM, amb actuador elèctric.
Conduccions
La construcció de la canonada i connexions entre elements s’efectua
mitjançant tub d’acer inoxidable AISI 304.
Sílex.
De granulometria uniforme, presenta una alta resistència al desgast mecànic i
una baixa pèrdua de carrega, amb les següents característiques tècniques:
Contingut en sílice
Granulometria
Densitat aparent
Talla efectiva
Coeficient d’uniformitat

: 97%
: 0,7 mm
:1.550 kg/m³
: 0,4 + 0,1 mm
: 1,6

Antracita
Antracita granular específica per el seu ús en filtració de sòlids suspesos,
presenta una baixa pèrdua de carrega i una elevada duresa que li
proporcionen una llarga vida.
Densitat aparent
Granulometria
Duresa
Sulfurs
Solubilitat en HCI 36%
Solubilitat en HCI 10%
Solubilitat en NaOH 10%

: 900 kg/m³
: 0,8 – 1,6 mm
: 3 MOHS
: 0,5 màx.%
: 4 màx. %
: 1,5 màx. %
: 1,4 màx. %

Quadre de comandament i control
El quadre de control es troba integrat per un autòmat que gestiona el
funcionament del filtre en les seves diferents fases, serveis i rentat.
El comandament de les vàlvules automàtiques s’efectua mitjançant una
bateria de electrovàlvules manipulades directament per el autòmat de control.
El quadre disposa de diferents pilots indicadors de l’estat de l’equip.
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B. BOMBES D’AIGUA D’ALIMENTACIÓ;



Nº de bombes .................................. :2



Tipus ............................................... :Centrífuga horitzontal



Cabal horari bomba ......................... :16 m³/h a pressió de 25 m.c.a.



Diàmetre connexió aspiració ............ :1 ½ “



Diàmetre connexió impulsió ............ :1 ¼ “



Potència .......................................... :2,2kW



Tensió ............................................. :Trifàsica 400 V / 50 Hz



Control ............................................. :Variador de velocitat



Tipus de protecció ............................ :IP-55



Aïllament ......................................... :Tipus F



Temperatura màxima ambient ......... :40ºC



Temperatura fluït ............................. :-10ºC a 90ºC



Material ........................................... :Cos de bomba, rodet, suport i, eix en
ACER INOXIDABLE AISI 304. Segell
mecànic en ceràmica-grafit.

C . DOSSIFICADOR D’HIPOCLORIT


Producte .......................................... Hipoclorit sòdic



Dosis de producte ........................... A definir en posada en marxa



Potència .......................................... 10W



Contrapressió màxima .................... 10 Bar



Dipòsit de reactius ........................... 100 l.



Protecció ......................................... IP-65



Tensió elèctrica ............................... 220/380 V – 50 Hz

D. DOSSIFICADOR DE COAGULANT


Producte .......................................... STENCOFLOC 1000



Dosis de producte ........................... 10 mg/l.



Potència .......................................... 10 W



Contrapressió màxima .................... 10 Bar



Dipòsit de reactius ........................... 200 l.



Agitador ........................................... Elèctric



Protecció ......................................... IP-65



Tensió elèctrica ............................... 220/380 V – 50 Hz

Pàgina 9

AJUNTAMENT DEL BRUC
Aprofitament del “POU DE CAN SOLÀ”

E. TURBIDÍMETRE


Quantitat .......................................... 1



Tipus ............................................... Difusió de llum a 90º/135º



Alimentació elèctrica ....................... 230 V



Protecció elèctrica ........................... IP 66



Temperatura exterior ....................... 0 a 60ºC



Temperatura mitja ........................... 0 a 50ºC



Pressió màxima fluït ........................ 10 bar



Sortida analògica ............................ 1 sortida analògica 4-20 mA



Materials:
Transmissor ............. Policarbonat
Sensor ..................... Acer inoxidable AISI 316L



Mesura:
Rang ........................ 0 a 4000 UNF
Error ......................... < 2% de la lectura

F. CAUDALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC


Quantitat .......................................... 1



Tipus ............................................... Electromagnètic



Alimentació elèctrica ....................... 85-250 V AC



Protecció elèctrica ........................... IP67



Temperatura exterior ....................... -20 a 60ºC



Temperatura mitja ........................... -20 a 50ºC



Pressió màxima fluït ........................ 16 bar



Diàmetre .......................................... DN50



Pes .................................................. 9 kg



Connexió a procés ........................... Brida UNE EN 1092-1



Polsos ............................................. Polaritzats lliures de potencial



Sortida analògica ............................ 1 sortida analògica 4-20 mA



Materials:


Transmissor .................... Alumini



Tub de mesura ................ Acer inoxidable AISI 304



Sensor ............................. Acer inoxidable AISI 316L



Revestiment .................... Poliuretà



Cargols ............................ Acer inoxidable
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Mesura:
Rang ............................... 2,1 a 66 m³/h
Repetibilitat ..................... 0,2% de la lectura


Precisió ............................ + 0,5% de la lectura per velocitats
superiors a 2 m/s. Velocitats inferiors
segons gràfic.

G. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA.

Instal·lació elèctrica per tal d’alimentar tots els receptors propis de la
instal·lació, incloent;


Quadre de distribució.



Enllumenat amb pantalles fluorescents.



Enllumenat d’emergència i senyalització.



Posada a terres de la instal·lació.



Ect.

H. DIPOSIT D’ENTRADA D’AIGUA VERTICAL AMB BASE PLANA.
Dipòsit vertical exterior amb base plana de Polièster Reforçat amb Fibra de
Vidre (PRFV) - GRP permet una gran capacitat d'emmagatzematge, ocupant
molt poc espai.
El format de dipòsit vertical exterior de polièster reforçat amb fibra de vidre és
normalment el més utilitzat en instal·lacions d'emmagatzematge en superfície,
això és degut al seu baix cost i a la seva fàcil instal·lació, directament sobre
una llosa de formigó sense cap altre operació addicional.
Estarà previst d'una capa interior de resines isoftàliques específiques per
l'emmagatzematge d'aigua potable. La capa de pintura exterior opaca evita
l'entrada dels raigs solars i protegeix el líquid emmagatzemat de l'acció dels
raigs ultraviolats del sol.
Les característiques del mateix seran;


Volum,

10.000 litres.



Diàmetre,

2.350 mm.



Alçada;

2.600 mm.
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I. COMPRESOR
Compressor de pistó d’una etapa, lubricat en oli, dissenyat per una pressió de
treball de 10 bsr i una potencia de 2 CV, amb bloc de baixes revolucions amb
refrigerador posterior per una separació eficaç de la humitat.
Motor elèctric de 230V monofàsic d'arrencada directe amb protecció de
sobrecàrrega incorporada per a un funcionament sense manteniment.
Accionament del bloc compressor per corretja.
Dipòsit d'aire, de 90 litres, amb recobriment de pintura en pols i amb purgador
de condensat manual. Construït d'acord amb la normativa europea d'Equips a
Pressió 87/404 / CEE (R.D. 2486/1994).
Regulador de pressió ajustable amb manòmetres dobles (pressió del dipòsit i
pressió de sortida regulada) d'acoblament ràpid per a més facilitat d'ús.
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II.- PRESSUPOST
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II.1.- AMIDAMENTS.
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MEDICIONES
CÓDIGO

CASETA OB

EB32U001

E31B3000

E31522H1

3 de mayo de 2017

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO CASETA OBRA CIVIL
SUBCAPÍTULO OBRA CIVIL CASETA OBRA CIVIL
u

Caseta Obra Civil

Construcció complerta de caseta exterior de 4,50 x 5,00 x 3,30 metres,
per situar dipòsit i equips auxiliars, segons plànols, que es composa de;
·

Excavació de la fonamentació amb una riostra de formigo HA-25
perimetral de 60x60 cm amb armat de 15 kg/ml, excavació per
encavir-hi el paquet de paviment, paret de bloc de formigó de
40x20x20cm.

·

Arrebossat per les dues cares, zuncho perimetral omplert de formigó.

·

Sostre-forjat a base de bigueta prefabricada i bobedilla de formigó amb una capa de compressió de 5 cm armada amb malla d8
a 20 cm i negatius corresponents segons les indicacions de la casa de biguetes.

·

Impermeabilització del sostre amb pintura impermeabilitzant, làmina anticondensacions i acabat amb xapa perfilada simple de
0,8 mm amb els remats perimetrals, la coberta tindrà un lleuger
pendent d'un 3% per la sortida de l'aigua, amb una canal i un baixant que guiarà l'aigua fins al terra

·

Inclou la subbase de grava o tot-ú de 15 cm de gruix i un paviment interior de 15 cm de formigó acabat fratassat amb malla
electrosoldada de d8 cada 20 cm.

·

Inclou desguàs interior i tub fins a un drenatge de graves exterior.

·

Inclou bancada de formigó de 10 cm per recolzament d'equips
auxiliars.

·

Inclou aportació de sorra fina per el recolzament del dipòsit d'aigua de 10 m3.

·

Inclou la porta d'entrada metàl·lica galvanitzada amb reixa de
ventilació, pany i clau, de 220x80 cm. Inclou arranjament de les
terres exterior -perimetrals a la caseta amb material propi de l'excavació.

Caseta Obra Civil

1

1,00
1,00

SUBCAPÍTULO TANCA TANCA
m2 Reixa galv.entramat acer,10x40mm,marc passamà,platines 20x2mm,an

Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb
marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
TANCA

1

13,29

1,80

23,92
23,92

kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug.

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2
FONAMENTS TANCA

1

13,29

10,00

132,90
132,90

m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.
FONAMENT TANCA

1

13,29

0,40

0,50

2,66
2,66
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K222141C

m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),m.manuals,+càrr

CANTIDAD

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor.
TANCA NOVA

1

13,29

0,40

0,50

2,66
2,66

K21B3011

m2 Arrencada reixa metàl.,m.man.,càrr.man.

Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
TANCA A RETIRAR

1

11,00

11,00
11,00

SUBCAPÍTULO CANONADA EVACUACIO AIGUES RENTAT
F2225836

m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,rocarc.mitja(25-50MPa),retroexcavador

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca
de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora
RASA

30,00

0,40

1,00

12,00
12,00

F2285B0F

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<=25cm,picó

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
Reblert de rasa

30,00

0,40

1,00

12,00
12,00

FDK2B6F3

u

Arqueta sortida 57x57x100cm,g=15cm solera formigó,s/llit sorra

Arqueta sortida 57x57x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de formigó, emmacat inferiort, sobre llit de sorra.Completament acabada segons plànols de detall
Arqueta

1

1,00
1,00

FFB1J426

3 de mayo de 2017

m

Tub PE 160,DN=110mm,PN=10bar,soldat,

Tub de polietilè de designació PE 160, de 110 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat
amb maniguets, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, amb popart propicional de colzes i cinta
senyalitzadora
Canonada POLIETILE

30,00

30,00
30,00
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CANTIDAD

CAPÍTULO EQUIPS TRACTAMET EQUIPS DE TRACTAMENT
SUBCAPÍTULO EQUIP TRACTAMENT EQUIPS DE TRACTAMENTS
U

EQUIPS DE TRACTAMENT

Subministre, instal.lació i posada en funcionament dels equips de tractament compost per;
FILTRE DE SORRA AUTOMÀTICA (model FDL-11700)

Diàmetre intern de la columna :1.219 mm
Alçada cilíndrica de la columna: 1.250 mm
Alçada total de la columna (amb peus)2.179 mm
Cabal màxim:10.000 l/h. a velocitat 8,6 m/h
Cabal de contra rentat:29.000 l/h, precisant el desguàs necessari per el mateix.
Connexionat entrada:2”
Connexionat sortida:2”
Connexionat desguàs:3”
Carrega de sílex:975 kg
Carrega de antracita:525 kg
Pressió de treball entre:2 i 6 kg/cm²
Emplaçament mínim en cm175 x 205 x 250 (llarg x ample x alt)
Potència i tensió elèctrica a instal·lar:20 w. i 220 v.
Per l’accionament de la valvuleria pneumàtica d’aquest equip de filtració es requereix
d’aire filtrat i lubicat a pressió màxima de 6 kg/cm²

Aquest filtre disposarà de;
Cos
Construït amb un material 100% recicla ble Poliamida 6 resistent a l’impacte i amb liner intern P.E. (copolìmere) que li proporciona una elevada
resistència química.
Disposa d’un sistema de col·lectors estudiat per aconseguir una correcta
distribució d’aigua fins desenvolupar una filtració òptima.
Valvuleria
Vàlvules de papallona amb cos en fundició i llentia en acer inoxidable, juntes EPDM, amb actuador elèctric.
Conduccions
La construcció de la canonada i connexions entre elements s’efectua mitjançant tub d’acer inoxidable AISI 304.
Sílex.
De granulometria uniforme, presenta una alta resistència al desgast mecànic i una baixa pèrdua de carrega, amb les següents característiques tècniques:
Contingut en sílice
97%
Granulometria
: 0,7 mm
Densitat aparent
:1.550 kg/m³
Talla efectiva
: 0,4 + 0,1 mm
Coeficient d’uniformitat
: 1,6
Antracita
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CANTIDAD

Sílex.
De granulometria uniforme, presenta una alta resistència al desgast mecànic i una baixa pèrdua de carrega, amb les següents característiques tècniques:
Contingut en sílice
97%
Granulometria
: 0,7 mm
Densitat aparent
:1.550 kg/m³
Talla efectiva
: 0,4 + 0,1 mm
Coeficient d’uniformitat
: 1,6
Antracita
Antracita granular específica per el seu ús en filtració de sòlids suspesos,
presenta una baixa pèrdua de carrega i una elevada duresa que li proporcionen una llarga vida.
Densitat aparent
: 900 kg/m³
Granulometria
: 0,8 1,6 mm
Duresa
: 3 MOHS
Sulfurs
: 0,5 màx.%
Solubilitat en HCI 36%
: 4 màx. %
Solubilitat en HCI 10%
: 1,5 màx. %
Solubilitat en NaOH 10%
: 1,4 màx. %
Quadre de comandament i control
El quadre de control es troba integrat per un autòmat que gestiona el funcionament del filtre en les seves diferents fases, serveis i rentat.
El comandament de les vàlvules automàtiques s’efectua mitjançant una
bateria de electrovàlvules manipulades directament per el autòmat de control.
El quadre disposa de diferents pilots indicadors de l’estat de l’equip.
BOMBES D’AIGUA D’ALIMENTACIÓ;
Quantitat

2

·Tipus :
Centrífuga horitzontal
·Cabal horari bomba :
16 m³/h a pressió de 25
m.c.a.
·Diàmetre connexió aspiració
:1 ½ “
·Diàmetre connexió impulsió
:1 ¼ “
·Potència :
2,2kW
Tensió :
Trifàsica 400 V / 50 Hz
·Control :
Variador de velocitat
·Tipus de protecció:
IP-55
·Aïllament :
Tipus F
·Temperatura màxima ambient:
40ºC
·Temperatura fluït :
-10ºC a 90ºC
- Material:Cos de bomba, rodet, suport i, eix en ACER INOXIDABLE AISI
304. Segell mecànic en ceràmica-grafit.

DOSSIFICADOR D’HIPOCLORIT
Quantitat

1

Producte

Hipoclorit sòdic

·Dosis de producte
·Potència
·Contrapressió màxima
·Dipòsit de reactius
·Protecció
·Tensió elèctrica

A definir en posada en marxa
10W
10 Bar
100 l.
IP-65
220/380 V 50 Hz

DOSSIFICADOR DE COAGULANT
Quantitat
Producte

1
STENCOFLOC 1000
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- Dosis de producte
·Potència
·Contrapressió màxima
·Dipòsit de reactius
·Agitador
·Protecció
·Tensió elèctrica

CANTIDAD

10 mg/l.
10 W
10 Bar
200 l.
Elèctric
IP-65
220/380 V 50 Hz

TURBIDÍMETRE
Quantitat
·Tipus
·Alimentació elèctrica
·Protecció elèctrica
·Temperatura exterior
·Temperatura mitja
·Pressió màxima fluït
·Sortida analògica
·Materials:
TransmissorPolicarbonat

1
Difusió de llum a 90º/135º
230 V
IP 66
0 a 60ºC
0 a 50ºC
10 bar
1 sortida analògica 4-20 mA

Sensor Acer inoxidable AISI 316L
Mesura: Rang 0 a 4000 UNF Error < 2% de la lectura

CAUDALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC
·

Quantitat

1

·Tipus
Electromagnètic
·Alimentació elèctrica
85-250 V AC
·Protecció elèctrica
IP67
·Temperatura exterior
-20 a 60ºC
·Temperatura mitja
-20 a 50ºC
·Pressió màxima fluït
16 bar
·Diàmetre
DN50
·Pes
9 kg
·Connexió a procés
Brida UNE EN 1092-1
·Polsos
Polaritzats lliures de pot.
·Sortida analògica
1 sortida analògica 4-20 mA
Alumini
·Materials Transmissor
·Tub de mesura
Acer inoxidable AISI 304
Acer inoxidable AISI 316L
·Sensor
·Revestiment
Poliuretà
Acer inoxidable
·Cargols
- Mesura: Rang 2,1 a 66 m³/h Repetibilitat
0,2% de la lectura
Precisió + 0,5% de la lectura per velocitats superiors a 2 m/s. Velocitats
inferiors segons gràfic.

EQUIPS DE TRACTAMENTS

1

1,00
1,00
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CANTIDAD

CAPÍTULO INST. AUXILIARS INSTAL.LACIONS AUXILIARS
SUBCAPÍTULO DIPOSIT ARRIBADA DIPOSIT ENTRADA AIGUA
U

DIPSOSIT ARRIBADA D'AIGUA

Suministre i instal·lació de dipòsit vertical exterior amb base plana de Polièster Reforçat amb Fibra de Vidre (PRFV) - GRP permet una gran capacitat d'emmagatzematge, ocupant molt poc espai.
El format de dipòsit vertical exterior de polièster reforçat amb fibra de vidre és normalment el més utilitzat en instal·lacions d'emmagatzematge en
superfície, això és degut al seu baix cost i a la seva fàcil instal·lació, directament sobre una llosa de formigó sense cap altre operació addicional.

Estarà previst d'una capa interior de resines isoftàliques específiques per
l'emmagatzematge d'aigua potable. La capa de pintura exterior opaca evita l'entrada dels raigs solars i protegeix el líquid emmagatzemat de l'acció
dels raigs ultraviolats del sol.
Les característiques del mateix seran;
·
·
·

Volum,
Diàmetre,
Alçada;

10.000 litres.
2.350 mm.
2.600 mm.

Ha d'incloure el trasport, la valvuleria, les sondes de nivell, les maniobres
d'aturada de la bomba de pou, i la seva col.locació abans d'acabar la caseta.
També caldrà seccionar la canonada que provinent del pou, arribaba fins
al diposit de reserva d'aigua, que s'haurà de conduir fins al present diposit.
Caldrà incloure també el material auxiliar i la seva posada en funcionament.
DIPOSIT D'ARRIBADA D'AIGUA

1

1,00
1,00

SUBCAPÍTULO ELECTRICITAT INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT
m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 4x6+6 LLiure d'halogens

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de secció 4x6+6 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior tubular de 63 mm de diàmetre en instal.lació enterrada, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.
Alimentació quadre distribució

20,00

20,00
20,00

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 4x2'5+2'5 LLiure d'halogen

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de secció 4x2'5+2'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de tubular, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.
Alimentació bombes

18,00

18,00
18,00

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 2x2'5+2'5 LLiure d'halogen

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de secció 2x2'5+2'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de tubular, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.
Endolls i compresor

34,00

34,00
34,00

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 2x1'5+1'5 LLiure d'halogen

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de secció 2x1'5+1'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de tubular, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.
Enllumenat i emergencies

41,00

41,00
41,00
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C001.11

pa Posada a terres

CANTIDAD

Subministrament i instal.lació de la posdada a terres del nou local amb;
Subministre e instal.lació de conductor de coure nu, unipolar de
secció 1x35 mm2, soterrat sota la caseta (20 metres)
Subministre e instal.lació de 4 piquetes de poasada a terres totalment instal.lades (4 unitats)
Subministre e instal.lació d'una caixa de poasada a terres.
Poasada a terres

1

1,00
1,00

I001.01

u

LLuminària de Superficie Nix IP-65 2xT5 35 w

Subministrament i col.locació de lluminària de superfície amb grau de protecció IP-65, model Nix de troll o similar, i 2 làmpades T5 HE de 35 W, reflector de xapa d'acer esmeltat i difusor de metacrilat amb equip electrònic i precablejat.
LLuminaria estanca

3

3,00
3,00

EH6EMERG1

u

LLuminaria d'emergència i senyalització de 12 w.

Subministre i instal.lació de Lluminària d'emergència i senyalització,
IP-65, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 12 W, flux aproximat 260 lúmens, 1 h d'autonomia, preu
mitjà, col·locada de superficie.
Inclou part proporcional de canalització.
Enllumenat emergencia i senyalització

1

1,00
1,00

Q00009

u

Quadre Secundari quadre de distribució

Subministre e instal.lació del quadre de distribució, amb els elements assenyalats al esquema unifilar adjunt, essent de superficie, amb portes
transparents, envolvent estanca IP-65, i amb els elements amb una intensitat de curtcircuit de 6 Ka, llevat de l'interruptor general que ha de ser de
10 KA.
Ha de tenir un espai de reserva del 30 %.
Quadre secundari quadre de
distribució

1

1,00
1,00

Q00010

u

Quadre existent

Subministre e instal.lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic i interruptor automàtic amb protecció diferencial, a instal.lar al quadre existent per
a l'alimentació de la present instal.lació.
Quadre existent

1

1,00
1,00

T001.02

u

Interruptor unipolar estanc IP-55 de 16 Ampers

Subministrament i col·locació commutador - interruptor unipolar estanc
IP-55 de 16 ampers , 230 volts, model PLEXO Ref.91605 de la marca LEGRAND amb tots els elements de fixació i connexionat necessaris per la
seva instal·lació,
Inclou part proporcional de canalització.
Interrptor

1

1,00
1,00

T001.03

3 de mayo de 2017

u

Presa de corrent schuko de 16 Ampers

Subministrament i col·locació de presa de corrent tipus schuko, amb base
bipolar més presa de terra de 16 ampers , 230 volts, inclòs caixa universal, mecanisme, suport i placa metàl·lica, amb tots els elements de fixació
i connexionat necessaris per la seva instal·lació.
Endolls

8

8,00
8,00
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CANTIDAD

SUBCAPÍTULO COMPRESSOR INSTAL.LACIÓ COMPRESOR
Instal.lació de compressor

Suministre i instal·lació de compresor de pistó d’una etapa, lubricat en oli,
dissenyat per una pressió de treball de 10 bsr i una potencia de 2 CV,
amb bloc de baixes revolucions amb refrigerador posterior per una separació eficaç de la humitat.
Motor elèctric de 230V monofàsic d'arrencada directe amb protecció de
sobrecàrrega incorporada per a un funcionament sense manteniment. Accionament del bloc compressor per corretja.
Dipòsit d'aire, de 90 litres, amb recobriment de pintura en pols i amb purgador de condensat manual. Construït d'acord amb la normativa europea
d'Equips a Pressió 87/404 / CEE (R.D. 2486/1994).
Regulador de pressió ajustable amb manòmetres dobles (pressió del dipòsit i pressió de sortida regulada) d'acoblament ràpid per a més facilitat
d'ús.
Inclou posada en marxa de l'equip, proves i entrega de garantia.
Compressor

1

1,00
1,00

SUBCAPÍTULO EX1 EXTINTOR
EX01.02

U

EXTINTOR DE CO2 DE 5 KGS.

Suministro i instalació de extintor manual de anhidrido carbónico (CO2)
amb presión incorporada, de eficacia 70 B de 5 kgs. de carregua, modelo
NC-5, incloent tots els accesoris i elements de fijació necesaris per la seva correcte instalació.
Extintor

1

1,00
1,00

EX01.03

3 de mayo de 2017

U

PLACA DE PVC FOTOLUMINOSCENT

Suministro i colocació de placa de PVC fotoluminoscente, per la senyalizació dels equips de protecció d'incendis.
Placa PVC senyalitzacio

1

1,00
1,00

Página

8

MEDICIONES
CÓDIGO

EXPROPIACIO

NOTARI

3 de mayo de 2017

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO TERRENY TERRENY
SUBCAPÍTULO EXPROPIACIÓ EXPROPIACIÓ
m2 Expropiació

Retribució econòmica al propietari del terreny a utilitzar per a la construcció de la caseta de la sala de tractament.
Expropiació Terreny

43,28

43,28
43,28

SUBCAPÍTULO DESPESES NOTARIALS DESPESES NOTARIALS
pa despese Notarials

Despeses de notari i altres, per a la inscrpció del terrey a nom de l'Ajuntament del Bruc.
Despeses Notarials

1

1,00
1,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

16.150,00

16.150,00

CAPÍTULO CASETA OBRA CIVIL
SUBCAPÍTULO OBRA CIVIL CASETA OBRA CIVIL
u

Caseta Obra Civil

Construcció complerta de caseta exterior de 4,50 x 5,00 x 3,30 metres,
per situar dipòsit i equips auxiliars, segons plànols, que es composa de;
·

Excavació de la fonamentació amb una riostra de formigo HA-25
perimetral de 60x60 cm amb armat de 15 kg/ml, excavació per
encavir-hi el paquet de paviment, paret de bloc de formigó de
40x20x20cm.

·

Arrebossat per les dues cares, zuncho perimetral omplert de formigó.

·

Sostre-forjat a base de bigueta prefabricada i bobedilla de formigó amb una capa de compressió de 5 cm armada amb malla d8
a 20 cm i negatius corresponents segons les indicacions de la casa de biguetes.

·

Impermeabilització del sostre amb pintura impermeabilitzant, làmina anticondensacions i acabat amb xapa perfilada simple de
0,8 mm amb els remats perimetrals, la coberta tindrà un lleuger
pendent d'un 3% per la sortida de l'aigua, amb una canal i un baixant que guiarà l'aigua fins al terra

·

Inclou la subbase de grava o tot-ú de 15 cm de gruix i un paviment interior de 15 cm de formigó acabat fratassat amb malla
electrosoldada de d8 cada 20 cm.

·

Inclou desguàs interior i tub fins a un drenatge de graves exterior.

·

Inclou bancada de formigó de 10 cm per recolzament d'equips
auxiliars.

·

Inclou aportació de sorra fina per el recolzament del dipòsit d'aigua de 10 m3.

·

Inclou la porta d'entrada metàl·lica galvanitzada amb reixa de
ventilació, pany i clau, de 220x80 cm. Inclou arranjament de les
terres exterior -perimetrals a la caseta amb material propi de l'excavació.

Caseta Obra Civil

1

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO OBRA CIVIL CASETA OBRA CIVIL..

SUBCAPÍTULO TANCA TANCA

16.150,00

m2 Reixa galv.entramat acer,10x40mm,marc passamà,platines 20x2mm,an

Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb
marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
TANCA

1

13,29

1,80

23,92
23,92

97,74

2.337,94

132,90

1,15

152,84

2,66

77,15

205,22

kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug.

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2
FONAMENTS TANCA

1

13,29

10,00

132,90

m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.
FONAMENT TANCA

1

13,29

0,40

0,50

2,66
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K222141C

m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),m.manuals,+càrr

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,66

77,47

206,07

11,00

6,34

69,74

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor.
TANCA NOVA
K21B3011

1

13,29

0,40

0,50

2,66

m2 Arrencada reixa metàl.,m.man.,càrr.man.

Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
TANCA A RETIRAR

1

11,00

11,00

TOTAL SUBCAPÍTULO TANCA TANCA..................................
SUBCAPÍTULO CANONADA EVACUACIO AIGUES RENTAT
F2225836

2.971,81

m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,rocarc.mitja(25-50MPa),retroexcavador

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca
de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora
RASA

F2285B0F

30,00

0,40

1,00

12,00
12,00

15,76

189,12

12,00

11,74

140,88

1,00

173,95

173,95

30,00

18,50

555,00

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<=25cm,picó

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
Reblert de rasa

FDK2B6F3

u

30,00

0,40

1,00

12,00

Arqueta sortida 57x57x100cm,g=15cm solera formigó,s/llit sorra

Arqueta sortida 57x57x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de formigó, emmacat inferiort, sobre llit de sorra.Completament acabada segons plànols de detall
Arqueta
FFB1J426

3 de mayo de 2017

m

1

1,00

Tub PE 160,DN=110mm,PN=10bar,soldat,

Tub de polietilè de designació PE 160, de 110 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat
amb maniguets, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, amb popart propicional de colzes i cinta
senyalitzadora
Canonada POLIETILE

30,00

30,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CANONADA EVACUACIO AIGUES..
TOTAL CAPÍTULO CASETA OBRA CIVIL................................................................................................

1.058,95
20.180,76
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO EQUIPS TRACTAMET EQUIPS DE TRACTAMENT
SUBCAPÍTULO EQUIP TRACTAMENT EQUIPS DE TRACTAMENTS
U

EQUIPS DE TRACTAMENT

Subministre, instal.lació i posada en funcionament dels equips de tractament compost per;
FILTRE DE SORRA AUTOMÀTICA (model FDL-11700)

Diàmetre intern de la columna :1.219 mm
Alçada cilíndrica de la columna: 1.250 mm
Alçada total de la columna (amb peus)2.179 mm
Cabal màxim:10.000 l/h. a velocitat 8,6 m/h
Cabal de contra rentat:29.000 l/h, precisant el desguàs necessari per el mateix.
Connexionat entrada:2”
Connexionat sortida:2”
Connexionat desguàs:3”
Carrega de sílex:975 kg
Carrega de antracita:525 kg
Pressió de treball entre:2 i 6 kg/cm²
Emplaçament mínim en cm175 x 205 x 250 (llarg x ample x alt)
Potència i tensió elèctrica a instal·lar:20 w. i 220 v.
Per l’accionament de la valvuleria pneumàtica d’aquest equip de filtració es requereix
d’aire filtrat i lubicat a pressió màxima de 6 kg/cm²

Aquest filtre disposarà de;
Cos
Construït amb un material 100% recicla ble Poliamida 6 resistent a l’impacte i amb liner intern P.E. (copolìmere) que li proporciona una elevada
resistència química.
Disposa d’un sistema de col·lectors estudiat per aconseguir una correcta
distribució d’aigua fins desenvolupar una filtració òptima.
Valvuleria
Vàlvules de papallona amb cos en fundició i llentia en acer inoxidable, juntes EPDM, amb actuador elèctric.
Conduccions
La construcció de la canonada i connexions entre elements s’efectua mitjançant tub d’acer inoxidable AISI 304.
Sílex.
De granulometria uniforme, presenta una alta resistència al desgast mecànic i una baixa pèrdua de carrega, amb les següents característiques tècniques:
Contingut en sílice
97%
Granulometria
: 0,7 mm
Densitat aparent
:1.550 kg/m³
Talla efectiva
: 0,4 + 0,1 mm
Coeficient d’uniformitat
: 1,6
Antracita
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Sílex.
De granulometria uniforme, presenta una alta resistència al desgast mecànic i una baixa pèrdua de carrega, amb les següents característiques tècniques:
Contingut en sílice
97%
Granulometria
: 0,7 mm
Densitat aparent
:1.550 kg/m³
Talla efectiva
: 0,4 + 0,1 mm
Coeficient d’uniformitat
: 1,6
Antracita
Antracita granular específica per el seu ús en filtració de sòlids suspesos,
presenta una baixa pèrdua de carrega i una elevada duresa que li proporcionen una llarga vida.
Densitat aparent
: 900 kg/m³
Granulometria
: 0,8 1,6 mm
Duresa
: 3 MOHS
Sulfurs
: 0,5 màx.%
Solubilitat en HCI 36%
: 4 màx. %
Solubilitat en HCI 10%
: 1,5 màx. %
Solubilitat en NaOH 10%
: 1,4 màx. %
Quadre de comandament i control
El quadre de control es troba integrat per un autòmat que gestiona el funcionament del filtre en les seves diferents fases, serveis i rentat.
El comandament de les vàlvules automàtiques s’efectua mitjançant una
bateria de electrovàlvules manipulades directament per el autòmat de control.
El quadre disposa de diferents pilots indicadors de l’estat de l’equip.
BOMBES D’AIGUA D’ALIMENTACIÓ;
Quantitat

2

·Tipus :
Centrífuga horitzontal
·Cabal horari bomba :
16 m³/h a pressió de 25
m.c.a.
·Diàmetre connexió aspiració
:1 ½ “
·Diàmetre connexió impulsió
:1 ¼ “
·Potència :
2,2kW
Tensió :
Trifàsica 400 V / 50 Hz
·Control :
Variador de velocitat
·Tipus de protecció:
IP-55
·Aïllament :
Tipus F
·Temperatura màxima ambient:
40ºC
·Temperatura fluït :
-10ºC a 90ºC
- Material:Cos de bomba, rodet, suport i, eix en ACER INOXIDABLE AISI
304. Segell mecànic en ceràmica-grafit.

DOSSIFICADOR D’HIPOCLORIT
Quantitat

1

Producte

Hipoclorit sòdic

·Dosis de producte
·Potència
·Contrapressió màxima
·Dipòsit de reactius
·Protecció
·Tensió elèctrica

A definir en posada en marxa
10W
10 Bar
100 l.
IP-65
220/380 V 50 Hz

DOSSIFICADOR DE COAGULANT
Quantitat
Producte

1
STENCOFLOC 1000
Página

4

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

3 de mayo de 2017

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

- Dosis de producte
·Potència
·Contrapressió màxima
·Dipòsit de reactius
·Agitador
·Protecció
·Tensió elèctrica

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

31.150,00

31.150,00

10 mg/l.
10 W
10 Bar
200 l.
Elèctric
IP-65
220/380 V 50 Hz

TURBIDÍMETRE
Quantitat
·Tipus
·Alimentació elèctrica
·Protecció elèctrica
·Temperatura exterior
·Temperatura mitja
·Pressió màxima fluït
·Sortida analògica
·Materials:
TransmissorPolicarbonat

1
Difusió de llum a 90º/135º
230 V
IP 66
0 a 60ºC
0 a 50ºC
10 bar
1 sortida analògica 4-20 mA

Sensor Acer inoxidable AISI 316L
Mesura: Rang 0 a 4000 UNF Error < 2% de la lectura

CAUDALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC
·

Quantitat

1

·Tipus
Electromagnètic
·Alimentació elèctrica
85-250 V AC
·Protecció elèctrica
IP67
·Temperatura exterior
-20 a 60ºC
·Temperatura mitja
-20 a 50ºC
·Pressió màxima fluït
16 bar
·Diàmetre
DN50
·Pes
9 kg
·Connexió a procés
Brida UNE EN 1092-1
·Polsos
Polaritzats lliures de pot.
·Sortida analògica
1 sortida analògica 4-20 mA
Alumini
·Materials Transmissor
·Tub de mesura
Acer inoxidable AISI 304
Acer inoxidable AISI 316L
·Sensor
·Revestiment
Poliuretà
Acer inoxidable
·Cargols
- Mesura: Rang 2,1 a 66 m³/h Repetibilitat
0,2% de la lectura
Precisió + 0,5% de la lectura per velocitats superiors a 2 m/s. Velocitats
inferiors segons gràfic.

EQUIPS DE TRACTAMENTS

1

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO EQUIP TRACTAMENT EQUIPS DE ..
TOTAL CAPÍTULO EQUIPS TRACTAMET EQUIPS DE TRACTAMENT.................................................

31.150,00
31.150,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

4.831,00

4.831,00

CAPÍTULO INST. AUXILIARS INSTAL.LACIONS AUXILIARS
SUBCAPÍTULO DIPOSIT ARRIBADA DIPOSIT ENTRADA AIGUA
U

DIPSOSIT ARRIBADA D'AIGUA

Suministre i instal·lació de dipòsit vertical exterior amb base plana de Polièster Reforçat amb Fibra de Vidre (PRFV) - GRP permet una gran capacitat d'emmagatzematge, ocupant molt poc espai.
El format de dipòsit vertical exterior de polièster reforçat amb fibra de vidre és normalment el més utilitzat en instal·lacions d'emmagatzematge en
superfície, això és degut al seu baix cost i a la seva fàcil instal·lació, directament sobre una llosa de formigó sense cap altre operació addicional.

Estarà previst d'una capa interior de resines isoftàliques específiques per
l'emmagatzematge d'aigua potable. La capa de pintura exterior opaca evita l'entrada dels raigs solars i protegeix el líquid emmagatzemat de l'acció
dels raigs ultraviolats del sol.
Les característiques del mateix seran;
·
·
·

Volum,
Diàmetre,
Alçada;

10.000 litres.
2.350 mm.
2.600 mm.

Ha d'incloure el trasport, la valvuleria, les sondes de nivell, les maniobres
d'aturada de la bomba de pou, i la seva col.locació abans d'acabar la caseta.
També caldrà seccionar la canonada que provinent del pou, arribaba fins
al diposit de reserva d'aigua, que s'haurà de conduir fins al present diposit.
Caldrà incloure també el material auxiliar i la seva posada en funcionament.
DIPOSIT D'ARRIBADA D'AIGUA

1

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO DIPOSIT ARRIBADA DIPOSIT ..........
SUBCAPÍTULO ELECTRICITAT INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT
m

4.831,00

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 4x6+6 LLiure d'halogens

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de secció 4x6+6 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior tubular de 63 mm de diàmetre en instal.lació enterrada, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.
Alimentació quadre distribució
m

20,00

20,00
20,00

6,30

126,00

18,00

3,32

59,76

34,00

2,19

74,46

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 4x2'5+2'5 LLiure d'halogen

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de secció 4x2'5+2'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de tubular, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.
Alimentació bombes
m

18,00

18,00

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 2x2'5+2'5 LLiure d'halogen

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de secció 2x2'5+2'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de tubular, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.
Endolls i compresor
m

34,00

34,00

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 2x1'5+1'5 LLiure d'halogen

Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, de secció 2x1'5+1'5 mm2, lliure d'halògens, col.locat a l''interior de tubular, incloent els terminals, les connexions, els tubulars, i els conductors acitius i de protecció.
Enllumenat i emergencies

41,00

41,00
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C001.11

pa Posada a terres

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

41,00

1,89

77,49

1,00

307,80

307,80

3,00

57,22

171,66

1,00

56,74

56,74

1,00

810,00

810,00

1,00

110,00

110,00

1,00

24,50

24,50

Subministrament i instal.lació de la posdada a terres del nou local amb;
Subministre e instal.lació de conductor de coure nu, unipolar de
secció 1x35 mm2, soterrat sota la caseta (20 metres)
Subministre e instal.lació de 4 piquetes de poasada a terres totalment instal.lades (4 unitats)
Subministre e instal.lació d'una caixa de poasada a terres.
Poasada a terres
I001.01

u

1

1,00

LLuminària de Superficie Nix IP-65 2xT5 35 w

Subministrament i col.locació de lluminària de superfície amb grau de protecció IP-65, model Nix de troll o similar, i 2 làmpades T5 HE de 35 W, reflector de xapa d'acer esmeltat i difusor de metacrilat amb equip electrònic i precablejat.
LLuminaria estanca
EH6EMERG1

u

3

3,00

LLuminaria d'emergència i senyalització de 12 w.

Subministre i instal.lació de Lluminària d'emergència i senyalització,
IP-65, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 12 W, flux aproximat 260 lúmens, 1 h d'autonomia, preu
mitjà, col·locada de superficie.
Inclou part proporcional de canalització.
Enllumenat emergencia i senyalització
Q00009

u

1

1,00

Quadre Secundari quadre de distribució

Subministre e instal.lació del quadre de distribució, amb els elements assenyalats al esquema unifilar adjunt, essent de superficie, amb portes
transparents, envolvent estanca IP-65, i amb els elements amb una intensitat de curtcircuit de 6 Ka, llevat de l'interruptor general que ha de ser de
10 KA.
Ha de tenir un espai de reserva del 30 %.
Quadre secundari quadre de
distribució
Q00010

u

1

1,00

Quadre existent

Subministre e instal.lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic i interruptor automàtic amb protecció diferencial, a instal.lar al quadre existent per
a l'alimentació de la present instal.lació.
Quadre existent
T001.02

u

1

1,00

Interruptor unipolar estanc IP-55 de 16 Ampers

Subministrament i col·locació commutador - interruptor unipolar estanc
IP-55 de 16 ampers , 230 volts, model PLEXO Ref.91605 de la marca LEGRAND amb tots els elements de fixació i connexionat necessaris per la
seva instal·lació,
Inclou part proporcional de canalització.
Interrptor
T001.03

3 de mayo de 2017

u

1

1,00

Presa de corrent schuko de 16 Ampers

Subministrament i col·locació de presa de corrent tipus schuko, amb base
bipolar més presa de terra de 16 ampers , 230 volts, inclòs caixa universal, mecanisme, suport i placa metàl·lica, amb tots els elements de fixació
i connexionat necessaris per la seva instal·lació.
Endolls

8

8,00
Página

7

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

23,45

187,60

TOTAL SUBCAPÍTULO ELECTRICITAT INSTAL.LACIÓ........
SUBCAPÍTULO COMPRESSOR INSTAL.LACIÓ COMPRESOR
BNBNBNB

U

2.006,01

Instal.lació de compressor

Suministre i instal·lació de compresor de pistó d’una etapa, lubricat en oli,
dissenyat per una pressió de treball de 10 bsr i una potencia de 2 CV,
amb bloc de baixes revolucions amb refrigerador posterior per una separació eficaç de la humitat.
Motor elèctric de 230V monofàsic d'arrencada directe amb protecció de
sobrecàrrega incorporada per a un funcionament sense manteniment. Accionament del bloc compressor per corretja.
Dipòsit d'aire, de 90 litres, amb recobriment de pintura en pols i amb purgador de condensat manual. Construït d'acord amb la normativa europea
d'Equips a Pressió 87/404 / CEE (R.D. 2486/1994).
Regulador de pressió ajustable amb manòmetres dobles (pressió del dipòsit i pressió de sortida regulada) d'acoblament ràpid per a més facilitat
d'ús.
Inclou posada en marxa de l'equip, proves i entrega de garantia.
Compressor

1

1,00
1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO COMPRESSOR INSTAL.LACIÓ........

SUBCAPÍTULO EX1 EXTINTOR
EX01.02

U

412,00

412,00

412,00

EXTINTOR DE CO2 DE 5 KGS.

Suministro i instalació de extintor manual de anhidrido carbónico (CO2)
amb presión incorporada, de eficacia 70 B de 5 kgs. de carregua, modelo
NC-5, incloent tots els accesoris i elements de fijació necesaris per la seva correcte instalació.
Extintor
EX01.03

3 de mayo de 2017

U

1

1,00
1,00

52,21

52,21

1,00

17,54

17,54

PLACA DE PVC FOTOLUMINOSCENT

Suministro i colocació de placa de PVC fotoluminoscente, per la senyalizació dels equips de protecció d'incendis.
Placa PVC senyalitzacio

1

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO EX1 EXTINTOR ..................................
TOTAL CAPÍTULO INST. AUXILIARS INSTAL.LACIONS AUXILIARS ...................................................

69,75
7.318,76
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

43,28

20,00

865,60

CAPÍTULO TERRENY TERRENY
SUBCAPÍTULO EXPROPIACIÓ EXPROPIACIÓ
m2 Expropiació

Retribució econòmica al propietari del terreny a utilitzar per a la construcció de la caseta de la sala de tractament.
Expropiació Terreny

43,28

43,28

TOTAL SUBCAPÍTULO EXPROPIACIÓ EXPROPIACIÓ .........
SUBCAPÍTULO DESPESES NOTARIALS DESPESES NOTARIALS

865,60

pa despese Notarials

Despeses de notari i altres, per a la inscrpció del terrey a nom de l'Ajuntament del Bruc.
Despeses Notarials

1

1,00
1,00

600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO DESPESES NOTARIALS...................

600,00

600,00

TOTAL CAPÍTULO TERRENY TERRENY .................................................................................................

1.465,60

TOTAL.........................................................................................................................................................

60.115,12
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RESUM DE PRESSUPOST.
Capítol I.Capítol II.Capítol III:Capítol IV:-

Obra civil ................................................. 20.180,76 €
Equips de tractament ................................ 31.150,00 €
Instal·lacions auxiliars ............................... 7.318,76 €
Terreny ...................................................... 1.465,60 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ........

60.115,12 €

13 % Despeses Generals ................................
6 % Benefici Industrial ....................................

7.814,96 €
3.606,91 €

BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA ...................
21 % IVA .........................................................

71.536,99 €
15.022,77 €

BASE DE LICITACIÓ .....................................

86.559,76 €

(33,57 %)
(51,82 %)
(12,17 %)
(2,44 %)

El pressupost s’eleva a l’esmentada quantitat de: VUITANTA SIS MIL CINC-CENTS
CINQUANTA-NOU EUROS amb SETANTA–SIS CÈNTIMS.

Bruc, abril de 2017

EL TÈCNIC,

PERE
GRANDIA
COROMINA
S

Firmado digitalmente por PERE GRANDIA
COROMINAS
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
cn=PERE GRANDIA COROMINAS,
email=pere@larix.es,
serialNumber=77739235V, sn=GRANDIA
COROMINAS, givenName=PERE,
1.3.6.1.4.1.17326.30.3=A08446361, o=S.A.
DE INGENIERIA LARIX, ou=INGENIERIA,
title=INGENIERO, 2.5.4.13=Qualified
Certificate: CAM-PF-HW-KUSU
Fecha: 2017.05.03 10:12:34 +02'00'
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III.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
APROFITAMENT DEL “POU DE CAN SOLÀ”
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ÍNDEX.

CAPÍTOL PRIMER:

OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI BÀSIC .

1.1.- Objecte del present estudi bàsic de Seguretat i Salut.
1.2.- Establiment posterior del Pla de Seguretat i Salut en l’obra.

CAPÍTOL SEGON:

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA.

2.1.- Tipus de obra.
2.2.- Situació del local de l’obra.
2.3.- Denominació de l’obra.
2.4.- Propietari / promotor.

CAPÍTOL TERCER:

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.

3.1.- Autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
3.2.- Pressupost d’execució de l’obra.
3.3.- Termini d’execució estimat.
3.4.- Número de treballadors.
3.5.- Relació resumida dels treballs a realitzar.

CAPÍTOL QUART:

FASES

DE

L’OBRA

A

DESENVOLUPAR

AMB

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS.

CAPÍTOL CINQUÈ:

RELACIÓ DE MITJANS HUMANS I TÈCNICS
PREVISTOS AMB IDENTIFICACIÓ DE RISC.

5.1.- Maquinaria.
5.2.- Mitjans de transport.
5.3.- Mitjans Auxiliars.
5.4.- Eines.
5.5.- Tipus d’energia a utilitzar.
5.6.- Materials.
5.7.- Mà d’obra, mitjans humans.
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CAPÍTOL SISÈ:

MESURES DE PREVENCIÓ DELS RISCS.

6.1.- Proteccions col·lectives.
6.2.- Equips de protecció individual (EPIS).
6.3.- Proteccions especials.
6.4.- Normativa a aplicar en les fases de l’estudio.
6.5.- Manteniment preventiu.
CAPÍTOL SETÈ:

LEGISLACIÓ AFECTADA

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CAPÍTOL PRIMER: OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI BÀSIC.

1.1- OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.) té com objectiu servir de
base per que les Empreses Contractistes i qualsevol altres que participin en
l’execució de les obres a que fa referència el projecte en el que es troba inclòs
aquest Estudi, las portin a terme en les millors condicions possibles respecte a
garantitzar el manteniment de la salut, la integritat física i la vida dels treballadors
de les mateixes, complint així el que ordena l’article del R.D. 1627/97 de 24
d’Octubre (B.O.E. de 25/10/97).

1.2 - ESTABLIMENT POSTERIOR D’UN PLA DE SEGURETAT I SALUD EN
L’OBRA.
L’Estudi de Seguretat i Salut, ha de servir també de base per que les Empreses
Constructores, Contractistes, Subcontractistes i treballadors autònoms que
participen en les obres, abans del començament de l’activitat en les mateixes,
puguin elaborar un Pla de Seguretat i Salut tal i com indica l’article del Real Decret
esmentat en el punt anterior.
En esmentat Pla podrà modificar-se alguns dels aspectes senyalats en aquest
Estudi amb els requisits que estableix la mencionada normativa. El citat Pla de
Seguretat i Salut es el que, en definitiva, permetrà aconseguir i mantenir les
condicions de treball necessàries per protegir la salut i la vida dels treballadors
durant el desenvolupament de les obres que contempla aquest Estudi de Seguretat
i Salut.
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CAPÍTOL SEGON: IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

2.1.- TIPUS D’OBRA
L’obra, objecte d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, consisteix en l’execució
de les diferents fases de les instal·lacions per desenvolupar posteriorment l’activitat
de: APROFITAMENT DLE POU DE CAN SOLÀ.

2.2.- SITUACIÓ DEL LOCAL DE L’OBRA.
Indret:
T.M.:
Província:

Urbanització Montserrat Parc
Bruc
Barcelona

2.3.- DENOMINACIÓ DE L’OBRA.
Aprofitament del “POU DE CAN SOLÀ”

2.4.- PROPIETARI / PROMOTOR.
Raó social:

AJUNTAMENT DEL BRUC

CIF:
Direcció:
Ciudad:
Província:
Codi postal:

P–0802500-I
Carrer Bruc del Mig nº 55
BRUC
Barcelona
08294
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CAPÍTOL TERCER: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.

3.1.- AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
Nom i Cognoms:
Titulació:
Col·legiat en:
Núm. col·legiat:
Adreça :

PERE GRANDIA COROMINAS
Enginyer Tècnic Industrial
Col·legi de Enginyers Tècnics Industrials de Manresa.
12.914
Àngel Guimerà, núm. 3

Ciutat:
C. postal:
Telefono:

MANRESA
08241
93-872-55-97

3.2.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE L’OBRA.
El pressupost corresponent estrictament a l’execució de les instal·lacions, és de:
VUITANTA SIS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb SETANTA–SIS
CÈNTIMS. (86.559,76 €)

3.3.- TERMINI D’EXECUCIÓ ESTIMAT.
El termini d’execució s’estima en : Dos mesos.

3.4.- NÚMERO DE TREBALLADORS
Durant l’execució de les obres s’estima la presencia periòdicament en les mateixes
de vuit treballadors aproximadament.

3.5.- RELACIÓ RESUMIDA DELS TREBALLS A REALITZAR.
Mitjançant l’execució de les fases d’obra abans citades que, componen la part
tècnica del projecte al que s’adjunta aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, es
pretén la realització de Aprofitament del “POU DE CAN SOLÀ”.
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CAPÍTOL QUART: FASES D’OBRA AMB IDENTIFICACIÓ DE RISCS.
Durant l’execució dels treballs es planteja la realització de les següent fases d’obres
amb identificació dels riscs que comporten :
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ :






Afecció a la pell per dermatitis de contacte.
Cremades físiques i químiques.
Projeccions d’objectes i/o fragments.
Ambient polvoros



Aixafament.
Atrapament.
Atropellament y/o col·lisions.
Caiguda de objectes i/o de màquines.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Contactes elèctrics directes.
Cossos estranys als ulls.
Despreniment.
Exposició a fonts lluminoses perilloses.
Cops per trencament de cable.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Petjada sobre objectes punxants.
Sobre esforç
Soroll.
Bolcada de màquines i/o camions.



Caiguda de persones d’alçada.
















INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES :











Afecció a la pell per dermatitis de contacte.
Cremades físiques i químiques.
Projeccions d’objectes i/o fragments.
Ambient polvoros
Aixafament.
Atrapaments.
Atropellament y/o col·lisions.
Caiguda de objectes i/o de màquines.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
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Contactes elèctrics directes.
Cossos estranys als ulls.
Despreniment.
Exposició a fonts lluminoses perilloses.
Cops per trencament de cable.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Petjada sobre objectes punxants.
Sobre esforç
Soroll.
Bolcada de màquines i/o camions.



Caiguda de persones d’alçada.










CAPÍTOL CINQUÈ: RELACIÓ DE MITJANS HUMANS I TÈCNICS PREVISTOS AMB
IDENTIFICACIÓ DE RISCS.
Es descriuen, a continuació, els mitjans humans i tècnics que es preveu utilitzar per el
desenvolupament d’aquest projecte.
De conformitat amb l’esmentat en el RD 1627/97 de 24/10/97 s’identifiquen els riscs
inherents a mitjans tècnics.
5.1.- MAQUINÀRIA.
Bomba de formigonat.
















Afeccions a la pell per dermatitis de contacte.
Cremades físiques i químiques.
Projeccions d’objectes i/o fragments.
Aixafaments.
Atrapaments.
Atropellaments i/o col·lisions.
Caiguda d’objectes i/o màquines.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Contactes elèctrics directes.
Cossos estranys als ulls.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària.
Sobre esforços.
Soroll.
Bolcada de màquines i/o camions.
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Camió amb caixa basculant.
 Afeccions a la pell per dermatitis de contacte.
 Cremades físiques i químiques.
 Aixafaments.
 Atrapaments.
 Atropellaments i/o col·lisions.
 Caiguda d’objectes i/o màquines.
 Caiguda de persones a diferent nivell.
 Contactes elèctrics directes.
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària.
 Sobre esforços.
 Soroll.
 Bolcada de màquines i/o camions.

Camió grua.
 Projeccions d’objectes i/o fragments.
 Aixafaments.
 Atrapaments.
 Atropellaments i/o col·lisions.
 Caiguda d’objectes i/o màquines.
 Caiguda de persones a diferent nivell.
 Contactes elèctrics directes.
 Despreniments.
 Cops per trencament de cables.
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
 Vibracions.
 Sobre esforços.
 Sorolls.
 Bolcada de màquines i/o camions.

Carretons elevadors.
 Projeccions d’objectes i/o fragments.
 Ambient polvoros
 Aixafaments.
 Atrapaments.
 Atropellaments i/o col·lisions.
 Caiguda d’objectes i/o màquines.
 Caiguda de persones al mateix nivell.
 Cossos estranys als ulls.
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 Cops per trencament de cables.
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
 Vibracions.
 Sobre esforços.
 Sorolls.
 Bolcada de màquines i/o camions.

Compressor.
 Atrapaments.
 Contactes elèctrics directes.
 Contactes elèctrics indirectes.
 Cossos estranys als ulls.
 Explosions.
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
 Sobre esforços.
 Sorolls.

Talladora de paviment.
 Afeccions a la pell per dermatitis de contacte.
 Cremades físiques i químiques.
 Projeccions d’objectes i/o fragments.
 Ambient polvoros
 Caiguda d’objectes i/o màquines.
 Caiguda de persones al mateix nivell.
 Contactes elèctrics directes.
 Contactes elèctrics indirectes.
 Cossos estranys als ulls.
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
 Petjada sobre objectes punxants.
 Inhalació de substàncies tòxiques.
 Sobre esforços.
 Sorolls.
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Formigonera.
 Afeccions a la pell per dermatitis de contacte.
 Cremades físiques i químiques.
 Projeccions d’objectes i/o fragments.
 Ambient polvoros
 Atrapaments.
 Caiguda de persones al mateix nivell.
 Contactes elèctrics directes.
 Contactes elèctrics indirectes.
 Cossos estranys als ulls.
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
 Sobre esforços.
 Sorolls.
 Bolcada de màquines i/o camions.

Martell trencador.
 Afeccions a la pell per dermatitis de contacte.
 Cremades físiques i químiques.
 Projeccions d’objectes i/o fragments.
 Ambient polvoros
 Atrapaments.
 Caiguda d’objectes i/o màquines.
 Contactes elèctrics directes.
 Contactes elèctrics indirectes.
 Cossos estranys als ulls.
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
 Vibracions.
 Sobre esforços.

5.2.- MITJANS DE TRANSPORT
Carretó manual.
 Aixafaments.
 Atrapaments.
 Caiguda d’objectes i/o màquines.
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
 Sobre esforços.
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5.3.- MITJANS AUXILIARS
Bastides mòbils.
 Projeccions d’objectes i/o fragments.
 Aixafaments.
 Atrapaments.
 Atropellaments i/o col·lisions.
 Caiguda d’objectes i/o màquines.
 Caiguda o col·lapse de bastides.
 Caiguda de persones a diferent nivell.
 Caiguda de persones al mateix nivell.
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
 Petjada sobre objectes punxants.
 Sobre esforços.
 Caiguda de persones d’alçada.

5.4.- EINES.
Entre les diferents eines utilitzables, destacarem :
Tornilladora amb i sense alimentador.
 Cremades físiques i químiques.
 Projeccions d’objectes i/o fragments.
 Atrapaments.







Caiguda d’objectes i/o màquines.
Contactes elèctrics directes.
Contactes elèctrics indirectes.
Cossos estranys als ulls.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobre esforços.

“Chequeador” portàtil de la instal·lació (Polímetre, Telurómetre, etc).
 Caiguda d’objectes i/o màquines.
 Contactes elèctrics directes.
 Contactes elèctrics indirectes.
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Compressor.
 Atrapaments.
 Contactes elèctrics directes.
 Contactes elèctrics indirectes.
 Cossos estranys als ulls.
 Explosius.
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
 Sobre esforços.
 Soroll.

Grup de soldadura.
 Cremades físiques i químiques.
 Projeccions d’objectes i/o fragments.
 Atmosfera anaeròbia produïda per gasos inerts.
 Atmosferes tòxiques, irritants.
 Caiguda d’objectes i/o màquines.
 Contactes elèctrics directes.
 Contactes elèctrics indirectes.
 Cossos estranys als ulls.
 Exposició a fonts lluminoses perilloses.
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
 Incendis.
 Inhalació de substàncies tòxiques

Martell picador elèctric.














Projeccions d’objectes i/o fragments.
Aixafaments.
Atrapaments.
Caiguda d’objectes i/o màquines.
Contactes elèctrics directes.
Contactes elèctrics indirectes.
Cossos estranys als ulls.
Enfonsaments.
Despreniment.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Vibracions.
Sobre esforços.
Soroll.
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Polidora.
 Cremades físiques i químiques.
 Projeccions d’objectes i/o fragments.
 Ambient polvoros.
 Atrapaments.
 Caiguda d’objectes i/o màquines.
 Contactes elèctrics directes.
 Contactes elèctrics indirectes.
 Cossos estranys als ulls.
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.






Petjada sobre objectes punxants.
Incendis.
Inhalació de substàncies tòxiques.
Sobre esforços.
Soroll.

Serra.




Projeccions d’objectes i/o fragments.
Ambient polvorós.
Atrapaments.
Caiguda d’objectes i/o màquines.
Contactes elèctrics directes.
Contactes elèctrics indirectes.
Cossos estranys als ulls.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.



Sobre esforços.








Soldador segellador de juntes.
 Afeccions a la pell per dermatitis de contacte.
 Cremades físiques i químiques.
 Caiguda d’objectes i/o màquines.
 Contactes elèctrics directes.
 Contactes elèctrics indirectes.
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
 Sobre esforços.
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Trepadora.
 Projeccions d’objectes i/o fragments.
 Ambient polvoros.
 Atrapaments.
 Caiguda d’objectes i/o màquines.
 Contactes elèctrics directes.
 Contactes elèctrics indirectes.
 Cossos estranys als ulls.
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
 Sobre esforços.

Caixa complerta d’eines de mecànic


Caiguda d’objectes i/o màquines.



Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.

Eines y equips elèctrics per A.T. i B.T.
 Caiguda d’objectes i/o equips.
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
 Contactes elèctrics directes i indirectes.
Caixa complerta d’eines dielèctriques homologades.
 Caiguda d’objectes i/o màquines.
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.

5.5.- TIPUS D’ENERGIA A UTILITZAR.
Electricitat.
 Cremades físiques i químiques.
 Contactes elèctrics directes
 Contactes elèctrics indirectes
 Exposició a fonts lluminoses perilloses.
 Incendis.
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Motors elèctrics.
 Cremades físiques i químiques.
 Caiguda d’objectes i/o màquines.
 Contactes elèctrics directes
 Contactes elèctrics indirectes
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
 Incendis.
 Sobre esforços.

5.6 MATERIALS
 Aigües
Inundacions.
 Ancoratge de cable o barra d’acer d’alta resistència
Caiguda d’objectes i/o màquines.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobre esforços.
 Apuntalaments, cintras
Caiguda d’objectes i/o màquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobre esforços.
 Safates, suports.
Caiguda d’objectes i/o màquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobre esforços.
 Vernissos i pintures
Atmosferes tòxiques, irritants.
Incendis.
Inhalació de substàncies tòxiques.
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 Cables de conducció de radiofreqüència (coaxials, bipolars) i accessòries
Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobre esforços.
 Cables tensors (vents)
Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Cop per ruptura de cable.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobre esforços.
 Cables, mangueres elèctriques i accessoris
Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobre esforços.
 Caixetins, regletes, ancoratges , prensacables
Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
 Ciment
Afeccions a la pell per dermatitis de contacte.
Cremades físiques i químiques.
Ambient polvoros.
Sobre esforços.
 Xapes metàl·liques y accessoris
Aixafaments.
Atrapaments
Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobre esforços.
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 Ferralla
Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Petjada sobre objectes punxants.
Sobre esforços.
 Cinta adhesiva
 Falques
Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobre esforços.
 Dissolvents, desengrasants, desoxidants
Cremades físiques i químiques.
Atmosferes tòxiques, irritants.
Incendis.
Inhalació de substàncies tòxiques.


Enderrocs.
Afeccions a la pell per dermatitis de contacte.
Ambient polvoros.
Aixafaments.
Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobre esforços
 Espàrrecs.
Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Petjada sobre objectes punxants.
 Grapes, abraçadores i cargoleria.
Caiguda d’objectes i/o de maquines
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Petjada sobre objectes punxants.
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 Guies, sopandas y ferramenta.
Caiguda d’objectes i/o de maquines
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Petjada sobre objectes punxants.
Sobre esforços
 Formigó, morter
Afeccions a la pell per dermatitis de contacte.
Projeccions de objectes i/o fragments.
Cossos estranys als ulls.
 Jonquills de fusta i metàl·lics, perfils de goma
Caiguda d’objectes i/o de maquines
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
 Juntes
Caiguda d’objectes i/o de maquines
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
 Lluminàries, suports bàculs, columnes, etc.
Projeccions de objectes i/o fragments.
Aixafaments.
Atrapaments
Contactes elèctrics directes.
Contactes elèctrics indirectes.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobre esforços.
 Fusta
Caiguda d’objectes i/o de maquines
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Incendis.
Sobre esforços.
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 Mallazo
Caiguda d’objectes i/o de maquines
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Petjada sobre objectes punxants.
Sobre esforços.
 Perfils
Caiguda d’objectes i/o de maquines
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobre esforços.
 Pintures
Atmosferes tòxiques, irritants.
Caiguda d’objectes i/o de maquines
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Incendis

 Plaques de diferents materials (fibrociment, policarbonat, PVC, xapa
metàl·lica, etc.
Ambient polvoros
Atrapaments.
Caiguda de objectes i/o de màquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Inhalació de substàncies tòxiques.
Sobre esforços.
 Plaques i plafons de revestiment a escaioles i altres materials lleugers (fusta,
etc)
Cremades físiques i químiques.
Ambient polvoros.
Atrapaments.
Caiguda d’objectes i/o de màquines.
Contactes elèctrics directes.
Sobre esforços.
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 Separadors de junta
Caiguda d’objectes i/o de màquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
 Silicones, massilles i ciments químics
Cremades físiques i químiques.
Atmosferes tòxiques, irritants.
Inhalació de substàncies tòxiques.
 Suports, màstils, torretes
Caiguda d’objectes i/o de màquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobre esforços.
 Taulers.
Caiguda d’objectes i/o de màquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Incendis.
Sobre esforços.
 Cargoleria
Caiguda d’objectes i/o de màquines.
Cops i/o talls amb d’objectes i/o maquinaria.
Petjada sobre objectes punxants.
Sobre esforços.


Draps.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Incendis.
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 Canonades a diferents materials (coure, ferro, PVC, fibrociment, formigó) i
accessoris
Aplastament.
Atrapaments.
Caiguda d’objectes i/o de màquines.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobre esforços.
 Canonades de conducció (corrugat, rígids, etc.)
Aplastament.
Atrapaments.
Caiguda d’objectes i/o de màquines.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobre esforços.
 Canonades metàl·liques per injecció, connectores
Aplastament.
Atrapaments.
Caiguda d’objectes i/o de màquines.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobre esforços.
 Biguetes
Aplastament.
Atrapaments.
Caiguda d’objectes i/o de màquines.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobre esforços.
 Guix, estopes i filferros.
Cremades físiques i químiques
Caiguda d’objectes i/o de màquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobre esforços.
Pàgina 39

AJUNTAMENT DEL BRUC
Aprofitament del “POU DE CAN SOLÀ”

5.7.- MA D’OBRA, MITJANS HUMANS
Oficials mecànics
Oficials electricistes
Ajudants mecànics.
Ajudants electricistes.
Encarregats.
Operadors de maquinaria especialitzada
Peons
Responsable tècnic

CAPÍTOL 6: MESURA DE PREVENCIÓ DELS RISCOS.
6.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES
GENERALS:
Senyalització
El Real Decret 485/1997, de 14 d’abril pel que s’estableix les disposicions mínimes
de caràcter general relatives a la senyalització de seguretat i salut al treball, indica
que s’haurà d’utilitzar una senyalització de seguretat i salut a fi de:

A) Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos,
prohibicions i obligacions.
B) Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.

C) Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

D) Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres
perilloses.
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Tipus de senyals:
En forma de panell:
Senyals d’advertència
Forma:
Color de fons:
Color de contrast:
Color de Símbol:

Triangular
Groc
Negre
Negre

Senyals de prohibició:
Forma:
Color de fons:
Color de contrast:
Color de Símbol:

Rodona
Blanc
Vermell
Negre

Senyals d’obligació:
Forma:
Color de fons:
Color de Símbol:

Rodona
Blau
Blanc

Senyals relatives als equips de lluita contra incendis:
Forma:
Color de fons:
Color de Símbol:

Rectangular o quadrada:
Vermell
Blanc

Senyals de salvament o socors:
Forma:
Color de fons:
Color de Símbol:

Rectangular o quadrada:
Verd
Blanc

Cinta de senyalització

Pàgina 41

AJUNTAMENT DEL BRUC
Aprofitament del “POU DE CAN SOLÀ”

En cas senyalitzar obstacles, zones de caiguda d’objectes, caiguda de
persones a diferent nivell, xocs, cops, etc., es senyalitzarà amb els abans
esmentats panells o be es delimitarà la zona d’exposició al risc amb cintes de
tela o materials plàstics amb franges alternades obliqües amb color groc i
negre, inclinades 45º.
Cinta de delimitació de zona de treball.
Les zones de treball es delimitaran amb cintes de franges alternes verticals de
color blanc i vermell.
Il·luminació (annex IV del R.D. 486/97 de 14/4/97)
Zones o parts del lloc de treball Nivell mínim de il·luminació (lux)
Zones on s’executen tasques amb:
1º Baixa exigència visual
100
2º Exigència visual moderada
200
3ª Exigència visual alta
500
4º Exigència visual molt alta
1.000
Àrees o locals d’us ocasional
Àrees o locals d’us habitual

25
100

Vies de circulació d’us ocasional
Vies de circulació d’us habitual

25
50

Aquests nivells mínims s’hauran de duplicar quan concorrin les següents
circumstancies :
a) En àrees o locals d’us general i a les vies de circulació, quan per les seves
característiques, estat o ocupació, existeixin riscos apreciables de caigudes, xocs o
altres accidents.
b) A les zones on s’efectuen tasques, i un error d’apreciació visual durant la
realització de les mateixes, pugui suposar un perill per el treballador que els
executa o per tercers.
Els accessoris d’il·luminació exterior serà estancs a l’humitat.
Portàtils manuals d’enllumenat elèctric : 24 Volts.
Prohibició total d’utilitzar il·luminació de flama.
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Protecció de persones a la instal·lació elèctrica.
Instal·lació elèctrica ajustada al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i fulles
d’interpretació, certificada per l’instal·lador autoritzat.
En aplicació de l’indicat en l’apartat 3A de l’Annex IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97,
la instal·lació elèctrica s’haurà de satisfer, a més a més, les dues següents
condicions :
S’haurà de projectar, realitzar-se i utilitzar-se de manera que no suposi un perill
d’incendi ni d’explosió i de manera que les persones estiguin degudament
protegides contra els riscos d’electrocutar-se per contacte directe o indirecte.
El projecte, la realització i la elecció del material i dels dispositius de protecció
s’haurà de tenir en compte el tipus i la potencia de l’energia subministrada, les
condicions dels factors externs i la competència de les persones que tinguin accés
a parts de la instal·lació.
Els cables seran adequats a la carrega que han de suportar, connectats a les bases
mitjançant clavilles normalitzades, blindats i calibrats segons la carrega màxima a
suportar pels interruptors.
Continuïtat de la presa de terra en les línies de subministre intern d’obra amb un
valor màxim de la resistència de 80 Ohms. Les màquines fixes disposaran de presa
de terra independent.
Les preses de corrent estaran previstes de conductor de presa a terra i seran
blindades.
Tots els circuits de subministre a les màquines i instal·lacions d’enllumenat estaran
protegits per fusibles blindats o interruptors magnetotèrmics i disjuntors diferencials
d’alta sensibilitat en perfecte estat de funcionament.
Talls en condicions d’humitat molt elevades:
Es preceptiu el funcionament de transformador portàtil de seguretat de 24 V o
protecció mitjançant transformador de separació de circuits.
S’acollirà al disposat a la MIBT 028 (locals mullats).
Senyals òptics-acústics de vehicles d’obra.
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Les màquines autoportants que puguin intervenir en les operacions de manutenció
hauran de disposar de :
- Una botzina o clàxon de senyalització acústica del qual el nivell sonor sigui
superior al soroll ambiental, de manera que sigui clarament audible; si es tracte de
senyals intermitents, la duració interval i agrupació dels impulsos hauran de
permetre la seva correcta identificació, Annex IV del R.D. 485/97 de 14/4/97.
- Senyals sonores o lluminoses (previsiblement ambdues a la vegada) per indicació
de la maniobra de marxa enrere, Annex I del R.D. 1215/97 de 18/7/97.
- Els dispositius d’emissió de senyals lluminoses per us en cas de perill greu hauran
de ser objecte de revisions especials o anar previstos d’una bombeta auxiliar.
- A la part mes alta de la cabina disposaran d’un senyalitzat rotatiu lluminós
llampeguejant de color ambar per alertar de la seva presencia en circulació viària.
- Dos focus de posició i encreuament a la part davantera i dos pilots lluminosos de
color vermell darrera.
- Dispositiu d’abalisament de posició i presenyalització (lames, cons, cintes, malles,
làmpades destellants, etc.).

PROTECCIONS COL·LECTIVES PARTICULARS A CADA FASE D’OBRA:
INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES.
Protecció contra caigudes d’alçada de persones i objectes.
El risc de caiguda d’alçada de persones (precipitació, caiguda al buit) es contemplat
per l’Annex II del R.D. 1627/97 de 24 d’Octubre de 1.997 com risc especial per la
seguretat i salut dels treballadors, per això, d’acord amb els articles 5.6 i 6.2 de
l’esmentat Real Decret s’adjunten les mesures preventives especifiques adequades.
Baranes de protecció:
S’utilitzaran com tancament provisional de forats verticals i perimetrals de
plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes
des d’una alçada superior a 2 m; estaran constituïdes per balustre, entornpeu de 20
cm d’alçada, travesser intermig i passamans superior, de 90 cm. d’alçada,
sòlidament ancorat tots els seus elements entre si i seran el suficientment
resistents.
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Passarel·les:
Aquelles zones que sigui necessari, el pas de vianants sobre la rasa, petits
desnivells i obstacles, originats per els treballs es realitzaran mitjançant
passarel·les. Seran preferiblement prefabricades de metall, o en el seu defecte
realitzades “in situ” d’una amplada mínima de 1 m, dotada als seus laterals de
barana de seguretat reglamentaria: La plataforma serà capaç de resistir 300 kg. de
pes i estarà dotada de garlandes d’il·luminació nocturna, si es troba afectant a la via
pública.
Escales portàtils:
Tindrà la resistència i els elements de suport i subjecció necessaris per que s’utilitzi
a les condicions requerides no suposi un risc de caiguda, per trencament o
desplaçament de les mateixes.
Les escales que tinguin que utilitzar-se en obra hauran de ser preferentment
d’alumini o ferro, a no ser possible s’utilitzaran de fusta, però amb els esglaons
emsamblats i no clavats. Estarà dotades de safata, subjectes a la part superior, i
sobrepassaran en un metre el punt de suport superior.
Prèviament a la seva utilització s’escollirà el tipus d’escala a utilitzar, en funció de la
tasca a la que estigui destinada i s’assegurarà la seva estabilitat. No s’utilitzarà
escales excessivament curtes o llargues, ni empalmades.

Accessos i zones de pas del personal, ordre i neteja.
Les obertures de buit horitzontals sobre els forjats, han de condemnar-se amb un
tauler resistent, xarxa, mallasso electrosoldat o element equivalent quan no s’estigui
treballant a les seves immediacions amb independència de la seva profunditat o
tamany.
“Eslingas” de cadena.
El fabricant haurà de certificar que disposen d’un factor de seguretat 5 sobre la seva
carrega nominal màxima i que els ganxos son d’alta seguretat (pastell de tancament
automàtic a l’entrar en carrega). El allargament d’un 5% d’una baula significa la
caducitat immediata de la “eslinga”.
“Eslinga” de cable.
A la carrega nominal màxima se li aplica un factor de seguretat 6, essent el seu
tamany i diàmetre apropiat el tipus de maniobres a realitzar; les gasses estaran
protegides per guardacaps metàl·lics fixats mitjançant casquets premsats i els
ganxos seran també d’alta seguretat. El trencament del 10% dels fils en un segment
superior a 8 vegades el diàmetre del cable o el trencament d’un cordó significa la
caducitat immediata de la “esglina”.
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ALTA TENSIÓ.
Protecció contra caigudes d’alçada de persones o objectes.
El risc de caiguda d’alçada de persones (precipitació, caiguda al buit) es contemplat
per l’Annex II del R.D. 1627/97 de 24 d’Octubre de 1997 com risc especial per la
seguretat i salut dels treballadors, per això, d’acord amb els articles 5.6 i 6.2 de
l’esmentat Real Decret s’adjunten les mesures preventives especifiques adequades.
Baranes de protecció:
S’utilitzaran
amb tancament provisional de buits verticals i perimetrals de
plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes
des d’una alçada superior a 2 m; estaran constituïdes per balaustre, entornpeu de
20 cm d’alçada, travesser intermig i passamans superior, de 90 cm. d’alçada,
sòlidament anclats tots els seus elements entre si i seran el suficientment resistents.
Passarel·les :
En aquelles zones que es necessari, el pas de vianants sobre les rases, petits
desnivells i obstacles, originats per els treballadors es realitzaran mitjançant
passarel·les. Seran preferiblement prefabricades de metall, o en el seu defecte
realitzades “in situ”, d’una amplada mínima de 1 metre, dotada en els seus laterals
de barana de seguretat reglamentaria : La plataforma serà capaç de resistir 300 kg
de pes i estarà dotada de garlanda d’il·luminació nocturna, si es troben afectats a la
via pública.
Escales portàtils:
Tindran la resistència i els elements de suport i subjecció necessaris per que la
seva utilització en les condicions requerides no suposin un risc de caiguda, per
trencament o desplaçament de les mateixes.
Les escales que tinguin que utilitzar-se en obra hauran de ser preferentment
d’alumini o ferro, a no se possible s’utilitzaran de fusta, per amb els esglaons
encaixats i no clavats. Estarà dotades de sabates, subjectes a la part superior, i
sobrepassaran a un metre el punt de suport superior.
Prèviament a la seva utilització s’escolliran el tipus d’escala a utilitzar, en funció de
la tasca a la que estigui destinada i s’assegurarà la seva estabilitat. No s’utilitzaran
escales excessivament curtes o llargues, ni empalmades.
Accessos i zones de pas del personal, ordre i neteja.
Les obertures de buits horitzontals sobre els forjats, han de condemnar-se amb un
tauler resistent, xarxa, malla electrosoldada o element equivalent quan no s’estigui
treballant a les seves immediacions amb independència de la seva profunditat o
tamany.
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“Eslingas” de cadena
El fabricant haurà de certificar que disposen d’un factor de seguretat 5 sobre la seva
carrega nominal màxima i que els ganxos son d’alta seguretat (pestell de tancament
automàtic a l’entra en carrega). L’allargament d’un 5% d’una baula significa la
caducitat immediata de la “eslinga”.
“Eslinga” de cable
A la carrega nominal màxima se li aplica un factor de seguretat 6, essent el seu
tamany i diàmetre apropiat al tipus de maniobra a realitzar, les gases estaran
protegides per guardacaps metàl·lics fixats mitjançant casquets premsats i els
ganxos seran també d’alta seguretat. El trencament del 10% dels fils en un segment
superior a 8 vegades el diàmetre del cable o el trencament d’un cordo significa la
caducitat immediata de la “eslinga”.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
Protecció contra caiguda d’alçada de persones o objectes.
El risc de caiguda d’alçada de persones (precipitació, caiguda al buit) es contemplat
per l’Annex II del R.D. 1627/97 de 24 d’Octubre de 1997 amb risc especial per la
seguretat i salut dels treballadors, per això, d’acord amb els articles 5.6 i 6.2 de
l’esmentat Real Decret s’adjunten les mesures preventives especifiques adequades.
Baranes de protecció:
S’utilitzaran
amb tancament provisional de buits verticals i perimetrals de
plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes
des d’una alçada superior a 2 m; estaran constituïdes per balaustre, entornpeu de
20 cm d’alçada, travesser intermig i passamans superior, de 90 cm. d’alçada,
sòlidament anclats tots els seus elements entre si i seran el suficientment resistents.

Passarel·les :
En aquelles zones que es necessari, el pas de vianants sobre les rases, petits
desnivells i obstacles, originats per els treballadors es realitzaran mitjançant
passarel·les. Seran preferiblement prefabricades de metall, o en el seu defecte
realitzades “in situ”, d’una amplada mínima de 1 metre, dotada en els seus laterals
de barana de seguretat reglamentaria : La plataforma serà capaç de resistir 300 kg
de pes i estarà dotada de garlanda d’il·luminació nocturna, si es troben afectats a la
via pública.
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Escales portàtils:
Tindran la resistència i els elements de suport i subjecció necessaris per que la
seva utilització en les condicions requerides no suposin un risc de caiguda, per
trencament o desplaçament de les mateixes.
Les escales que tinguin que utilitzar-se en obra hauran de ser preferentment
d’alumini o ferro, a no se possible s’utilitzaran de fusta, per amb els esglaons
encaixats i no clavats. Estarà dotades de sabates, subjectes a la part superior, i
sobrepassaran a un metre el punt de suport superior.
Prèviament a la seva utilització s’escolliran el tipus d’escala a utilitzar, en funció de
la tasca a la que estigui destinada i s’assegurarà la seva estabilitat. No s’utilitzaran
escales excessivament curtes o llargues, ni empalmades.

Accessos i zones de pas del personal, ordre i neteja.
Les obertures de buits horitzontals sobre els forjats, han de condemnar-se amb un
tauler resistent, xarxa, malla electrosoldada o element equivalent quan no s’estigui
treballant a les seves immediacions amb independència de la seva profunditat o
tamany

6.2.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPIS)
- Afecciones a la pell por dermatitis de contacte.
 Guants de protecció front a abrasió.
 Guants de protecció front a agents químics.

- Cremades físiques i químiques.
 Guants de protecció front a abrasió.
 Guants de protecció front a agents químics.
 Guants de protecció front a calor
 Barret de palla (aconsellable contra risc de insolació)

- Projeccions d’objectes i/o fragments.
 Calçats amb protecció contra cops mecànics.
 Casc protector del cap contra riscs mecànics
 Ulleres de seguretat per us bàsic (xoc o impacte amb part. solides)
 Pantalla facial abatible amb visor de reixa metàl·lica, amb atalaje adaptat al

casc.
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- Ambient polvoros.
 Equips de protecció de les vies respiratòries amb filtre mecànic.
 Ulleres de seguretat per us bàsic (xoc o impacte amb partícules sòlides)
 Pantalla facial abatible con visor de reixa metàl·lica, con atalaje adaptat al casc.

- Aplastaments.
 Calçat de protecció contra cops mecànics.
 Casc protector del cap contra riscs mecànics.

- Atmosferes tòxiques, irritants.
 Equip de respiració autònom, revisat i carregat.
 Ulleres de seguretat per us bàsic (xoc o impacte amb partícules solides).
 Impermeables, vestit d’aigua.
 Màscara respiratòria de filtre per fums de soldadura.
 Pantalla facial abatible amb visor de reixeta metàl·lica, amb atalaje adaptat al

casc.
- Atrapaments.
 Calçat amb protecció contra cops mecànics.
 Casc protector del cap contra riscs mecànics.
 Guants de protecció front a abrasió.

- Caiguda d’objectes i/o de màquines.
 Bossa portaeines.
 Calçat amb protecció contra cops mecànics.
 Casc protector del cap contra riscs mecànics.

- Caiguda o col·lapse d’encavallades.
 Cinturó de seguretat anticaigudes.
 Cinturó de seguretat classe per treballs de poda i postes.
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- Caiguda de persones a diferent nivell.
 Cinturó de seguretat anticaigudes.
 Cinturó de seguretat classe per treballs de poda i postes.

- Caiguda de persones al mateix nivell.
 Bossa portaeines.
 Calçat de protecció sense sola antiperforant.

- Contactes elèctrics directes.
 Calçat amb protecció contra descarregues elèctriques.
 Casc protector del cap contra riscos elèctrics.
 Ulleres de seguretat contra arc elèctric.
 Guants dielèctrics.

- Contactes elèctrics indirectes.
 Botes d’aigua.

- Cossos estranys als ulls.
 Ulleres de seguretat contra projecció de líquids.
 Ulleres de seguretat per us bàsic (xoc o impacte amb partícules solides)
 Pantalla facial abatible amb visor de reixeta metàl·lica, amb atalaje adaptat al

casc.

- Exposició a fonts lluminoses perilloses.
 Ulleres d’oxitallada.
 Ulleres de seguretat contra arc elèctric.
 Ulleres de seguretat contra radiacions.
 Mandil de cuir.
 Maniguets.
 Pantalla facial per soldadura elèctrica, amb arnés de subjecció sobre el cap i

cristalls amb visor fosc inactínic.
 Pantalla per soldador d’oxitall.
 Polaines de soldador.
 Barrets de palla (aconsellables contra riscs de insolació)
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- Cops per rotura de cable.
 Casc protector del cap contra riscs mecànics.
 Ulleres de seguretat per us bàsic (xoc o impacte amb partícules solides).
 Pantalla facial abatible amb visor de reixeta metàl·lica, amb atalaje adaptat al

casc.
- Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
 Bossa portaeines.
 Calçat amb protecció contra cops mecànics.
 Casc protector del cap contra riscs mecànics.
 Armilla reflectant per senyalistes i estrobadors.
 Guants de protecció front a abrasió.

- Petjada sobre objectes punxants.
 Bossa portaeines.
 Calçat de protecció amb sola antiperforant.

- Inundacions.
 Botes d’aigua.
 Impermeables, vestits d’aigua.

- Vibracions.
 Cinturó de protecció lumbar

- Sobre esforços.
 Cinturó de protecció lumbar.

- Soroll.
 Protectors auditius.
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- Bolcada de màquines i/o camions.


Caiguda de persones d’alçada.
 Cinturó de seguretat anticaigudes.

6.3.- PROTECCIONS ESPECIALS
GENERALS
Circulació i accessos en obra:
S’estarà a l’indicat en l’article 11 A de l’Annex IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97
respecte a vies de circulació i zones perilloses.
Els accessos de vehicles han de ser diferents dels del personal, en el cas de que
s’utilitzin els mateixos s’ha de deixar un passadís per el pas de persones protegit
mitjançant tanques.
En ambdós casos els passos han de ser de superfícies regulars, be compactes i
anivellats, si fos necessari realitzar pendents es recomana que aquestes no superin
un 11% de desnivell. Totes aquestes vies estaran degudament senyalitzades i
periòdicament es procedirà al seu control i manteniment. Si existeixen zones
d’accés limitat hauran d’estar equipades amb dispositius que evitin el pas dels
treballadors no autoritzats.
El pas de vehicles en el sentit d’entrada es senyalitzarà amb limitació de velocitat a
10 o 20 km/h i “ceda el paso”. S’obligarà la detenció amb una senyal de STOP en
lloc visible de l’accés en sentit de sortida.
En les zones on es preveu que puguin produir-se caigudes de persones o vehicles
hauran d’ésser balissades i protegides convenientment.
Les maniobres de camions i/o formigoneres hauran d’ésser dirigides per un operari
competent, i hauran de col·locar-se topes per les operacions d’aproximació i buidat.
El grau d’il·luminació natural serà suficient i en cas de llum artificial (durant la nit o
quan no sigui suficient la llum natural) la intensitat serà la adequada, citada en un
altre lloc d’aquest estudi.
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En el cas s’utilitzarà portàtils amb protecció antixocs. Les lluminàries estaran
col·locades de manera que no suposin risc d’accidents per els treballadors (Art.9).
Si els treballadors estiguessin especialment a risc en cas d’avaria elèctrica, es
disposarà il·luminació de seguretat d’intensitat suficient.
Proteccions i resguards en màquines :
Tota la maquinaria utilitzada durant l’obra, disposarà de carcasses de protecció i
resguards sobre les parts mòbils, especialment de les transmissions, que
impedeixin l’accés involuntari de persones o objectes a esmentats mecanismes, per
evitar el risc d’atrapament.

Protecció contra contactes elèctrics.
Protecció contra contactes elèctrics indirectes :
Aquesta protecció consistirà en la posada a terra de les masses de la maquinaria
elèctrica associada a un dispositiu diferencial.
El valor de la resistència a terra serà tan baix com sigui possible, i com a màxim
serà igual o inferior el coeficient de dividir la tensió de seguretat (Vs), que en locals
secs serà de 50 V i en els locals humits de 24 V, per la sensibilitat en ampers del
diferencial (A).
Proteccions contra contacte elèctrics directes.
Els cables elèctrics que presenten defectes del recobriment aïllant s’hauran de
reparar per evitar la possibilitat de contactes elèctrics amb el conductor.
Els cables elèctric hauran d’estar dotats de clavilles en perfecte estat a fi de que la
connexió als endolls s’efectuï correctament.
Els vibradors estaran alimentats a una tensió de 24 Volts o mitjançant de
transformadors o grups convertidors de separació de circuits. En tot cas seran de
doble aïllament.
En general compliran l’especificat en el present Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.
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PROTECCIONS ESPECIALS PARTICULARS A CADA FASE D’OBRA:
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ.
Condicions preventives de l’entorn en estructures.
Protecció ja inclosa en el present estudi, veure mes amunt.
Aplec de material paletitzat.
Protecció ja inclosa en el present estudi, veure mes amunt.
Aplec de materials solts.
Protecció ja inclosa en el present estudi, veure mes amunt.

6.4.- NORMATIVA A APLICAR EN LES FASES DE L’ESTUDI
NORMATIVA GENERAL
Exigeix el R.D. 1627/97 de 24 d’Octubre la realització d’aquest Estudi de Seguretat
i Salut que ha de contenir una descripció dels riscos laborals que puguin ser evitats,
indicant a tal efecte les mesures preventives adequades; relació d’aquells altres que
no han pogut evitar-se conforme a l’esmentat anteriorment, indicant les proteccions
tècniques tendents a reduir els i les mesures preventives que els controlen. S’ha de
tenir en compte, segueix el R.D., la tipologia i característiques dels materials i
elements que s’hagin d’utilitzar, determinació del procés constructiu i ordre
d’execució dels treballs. Tal com es manifesta en el Projecte d’Obra al que
acompanya aquest Estudi de Seguretat i Salut.
Sobre la base de l’establert en aquest estudi, s’elaborarà el corresponent Pla de
Seguretat i Salut al Treball (art. 7 de l’esmentat R.D.) per el Contractista en el qual
s’analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en
aquest estudi, en funció de el seu propi sistema d’execució de l’obra o realització de
les instal·lacions a que es refereix aquest Projecte. En l’esmentat pla es recolliran
les propostes de mesures de prevenció alternatives que el contractista es creuen
oportunes sempre que es justifiquin tècnicament i que aquests canvis no impliquen
la disminució dels nivells de prevenció previstos. L’esmentat pla haurà de ser
aprovat per el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució de les obres ( o
per la Direcció Facultativa sinó fos precisa la Coordinació esmentada). A dites
persones compte la comprovació, a peu d’obra, dels següents aspectes tècnics
previs:
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Revisió dels plànols de l’obra o projecte de instal·lacions.
Replanteig
Maquinaria i eines adequades.
Mitjans de transport adequats al projecte.
Elements auxiliars preus.

Materials, fonts d’energia a utilitzar.
Proteccions col·lectives necessaris, etc.
Entre altres aspectes, en aquesta activitat haurà d’haver ponderat la possibilitat
d’adoptar alguna de les següents alternatives:
La normalització i repetivitat dels treballadors, per racionalitzar-lo i fer-ho mes
segur, amortitzable i reduir adaptacions artesanals i manipulacions perfectament
prescindibles en l’obra.
Es procurarà projectar amb tendència a la supressió d’operacions i treballs que
puguin realitzar-se en taller, eliminat d’aquesta forma la exposició dels treballadors
a riscos innecessaris.
El començament dels treballs, només haurà d’escometre quan es disposa de tots
els elements necessaris per procedir al seu assentament i delimitació definida de
les zones de influencia durant les maniobres, subministre de materials així com el
radi d’actuació dels equips en condicions de seguretat per les persones i els
restants equips.
S’estableix un planning per l’avanç dels treballs, així com la retirada i aplec de la
totalitat dels materials empleats, en situació d’espera.
Davant la presencia de línies d’alta tensió tant la grua com la resta de la maquinaria
que s’utilitzi durant l’execució dels treballs guardaran la distancia de seguretat
d’acord amb l’indicat en el present estudi.
Es revisarà tot el que fa referència a la instal·lació elèctrica comprovant la seva
adequació a la potencia requerida i a l’estat de conservació en el que es troba.
Serà degudament cercada la zona en la qual pugui haver perill de caiguda de
materials, i no s’hagi pogut apantallar adequadament la previsible paràbola de
caiguda de material.
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Com s’indica en l’art. 8 del RD 1627/97 de 24 d’Octubre, els principis generals de
prevenció en matèria de seguretat i salut que recull l’art. 15 de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals, hauran de ser considerat pel projectista en les fases de
concepció, estudi i elaboració del projecte d’obra i en particular al prendre decisions
constructives, tècniques i d’organització amb la fi de planificar els diferents treballs i
avaluar la duració prevista dels mateixos. El Coordinador en matèria de seguretat i
salut en fase de projecte serà el que coordini aquestes qüestions.
S’efectuarà un estudi l’acondicionament de les zones de treball, per preveure la
col·locació de plataformes, torretes, zones de pas i formes de accés, i poder utilitzar
de forma convenient.
Es disposarà a l’obra, per proporcionar en cada cas, l’equip indispensable i
necessari, prendes de protecció individual tals com cascs, ulleres, botes de
seguretat homologades, impermeables i altres medis que puguin servir per
eventualitats o socórrer i evacuar als operaris que puguin accidentar-se.
El personal haurà sigut instruït sobre la utilització correcte dels equips individuals de
protecció, necessaris per la realització del seu treball. En els riscos puntuals i
esporàdics de caiguda d’alçada, s’utilitzarà obligatòriament el cinturó de seguretat
abans la impossibilitat de disposar de l’adequada protecció col·lectiva o observar-se
buits al respecte a la integració de la seguretat al projecte de execució.
Citat a l’art. 10 del R.D. 1627/97 l’aplicació dels principis d’acció preventiva a les
següents tasques o activitats:
a) Manteniment de les obres en bon estat d’ordre i neteja.
b) Elecció d’emplaçament dels indrets i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés i la determinació de vies de pas i circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris amb l’objecte de corregir els defectes que
puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
e) La delimitació i l’acondicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular els perillosos.
f) La recollida de materials perillosos utilitzats.
g) L’emmagatzematge i la eliminació de residus i escombraries.
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h) L’adaptació dels diferents temps efectius a dedicar a les diferents fases del
treball.
i)

La cooperació entre Contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

j) Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat
que es desenvolupar de manera pròxima.
Proteccions personals:
Quan els treballs requereixin la utilització de uniformes de protecció personal,
aquestes portaran el segell –CE- i seran adequades al risc que tracta de pal·liar,
ajustant en tot l’establert al R.D. 773/97 de 30 de Maig.
En cas de que un treballador tingui que realitzar un treball esporàdic a l’alçada
superiors a 2 m i no pugui ser protegit mitjançant proteccions col·lectives
adequades, haurà d’anar previst de cinturó de seguretat homologat segons (de
subjecció o anticaigudes segons procedeix), en vigència d’utilització (no adequada),
amb punts d’ancoratge no improvisats, sinó previstos en projecte i a la planificació
dels treballs, havent acreditat prèviament que a rebut la formació suficient per part
dels comandaments jeràrquics, per ser utilitzats restrictivament, però amb criteri.

Manipulació manual de carregues:
No se manipularan manualment per un sol treballador mes de 25 Kg.
Per l’aixecament d’una carrega es obligatori el següent:
 Mantenir els peus drets entre ells una distancia similar a l’amplada de les
esquenes, apropant-se el mes possible a la carrega.
 Flexionar els genolls, mantenint l’esquena rígida.
 Agafar l’objecte fermament ambdues mans si es possible.
 L’esforç d’aixecar el pes ho ha de realitzar els músculs de les cames.
 Durant el transport, la carrega ha de romandre el mes a prop possible del cos,
havent d’evitar-se els girs de la cintura.
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Per maneig de carregues llargues per una sola persona s’actuarà segons els
següents criteris preventius:
 Portarà la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’alçada de les
esquenes.
 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de
gravetat de la carrega.
 Es col·locarà la carrega en equilibri sobre les esquenes.
 Durant el transport, mantindrà la carrega en posició inclinada, amb l’extrem
davanter aixecat.
 Es obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar per eliminar
arestes afilades.
 Es obligatori la col·locació d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte
entre varis, per aportar l’esforç al mateix temps. Pugui ser qualsevol sistema a
condició de que sigui conegut o convenient per l’equip.

Manipulació de carregues amb la grua.
En totes aquelles operacions que convinguin emprar d’aparells elevadors, es
recomanable l’adopció de les següents normes generals :
 Senyalar de forma visible la carrega màxima que pugui elevar-se mitjançant
l’aparell elevador utilitzat.
 Acoblar adequats pestells de seguretat als ganxos de suspensió dels aparells
elevadors.
 Emprar per l’elevació de materials recipients adequats que els continguin, o es
subjecten les carregues de forma que es impossibiliti el despreniment parcial o
total de les mateixes.
 Les “eslingas” portaran plaques d’identificació on constarà la carrega màxima
per la qual estan recomanades.
 D’utilitzar cadenes aquestes seran de ferro forjat amb un factor de seguretat no
inferior a 5 de la carrega nominal màxima. Estaran lliures de nus i es
desenvoluparan en tambors o polixas adequades.
 Per l’elevació i transport de peces de gran longitud s’utilitzaran “palonniers” o
bigues de repart de carregues, de forma que permeti escampar la llum entre
suports, garantitzant d’aquesta forma l’horitzontalitat i estabilitat.
 El gruista abans d’iniciar els treballs comprovarà el bon funcionament de les
finals de carrera. Si durant el funcionament de la grua s’observés inversió dels
moviments, es deixarà de treballar i es donarà conta immediata a la Direcció
Tècnica de l’obra.
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DISPOSICIONS
MÍNIMES
DE SEGURETAT I SALUT QUE HAURAN
D’APLICAR-SE EN LES OBRES.
Observació preliminar: les obligacions previstes en la present part del annex
s’aplicaran sempre que ho exigeixin les característiques de l’obra o de l’activitat, les
circumstancies o qualsevol risc.
En general s’atendrà els següents aspectes:
 Estabilitat i solidesa
 Instal·lacions de subministre i repartiment d’energia.
 Vies i sortides d’emergència:
 Detecció i lluita contra incendis:
 Ventilació:
 Exposició a riscs particulars.
 Temperatura.
 Il·luminació:
 Motlles i rampes de carrega.
 Primers auxilis.
 Disposicions varies.
 Portes de emergència.
 Terra, parets i sostres dels locals.
 Finestres i trams de il·luminació zenital:
 Vies de circulació
 Escales mecàniques i cintes
 Caiguda d’objectes.
 Caiguda d’alçada.
 Factors atmosfèrics.
 Bastides i escales.
 Vehicles i maquinaria per moviment de terres i manipulació de materials.
 Instal·lacions, màquines i equip.
 Moviments de terres, excavacions, pous, treballs subterranis i túnels.
 Instal·lacions de distribució d’energia:
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NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
Entre altres aspectes, en aquesta activitat haurà d’haver ponderat la possibilitat
d’adoptar alguna de les següents alternatives :
Tendre a la normalització i repetitivitat dels treballs, per racionalitzar-los i fer-ho mes
segur, amortitzable i reduir adaptacions artesanals i manipulacions perfectament
prescindibles en l’obra.
Es procurarà projectar amb tendència a la supressió d’operacions i treballs que
puguin realitzar-se al taller, eliminant d’aquesta forma la exposició dels treballs a
riscs innecessaris.
S’efectuarà un estudi d’acondicionament de les zones de treball, per preveure la
col·locació de plataformes, torretes, zones de pas i formes d’accés, i poder-los
utilitzar de forma convenient.
En general les baranes o palanques acotaran no menys de 1 m el pas de vianants i
2 m el de vehicles.
Després d’haver adoptat les operacions prèvies (apertura de circuits, bloqueig dels
aparells de tall i verificació de absència de tensió) a la realització dels treballs
elèctrics, s’hauran de realitzar en el propi lloc de treball, les següents :
Verificació de l’absència de tensió i de retorns.
Posada en curtcircuits el mes a prop possible del lloc de treball i en cada un dels
conductors sense tensió, incloent el neutre i els conductors de enllumenat públic, si
existeixen. Si la xarxa conductora es aïllada i no pot realitzar-se la posada en
curtcircuit, s’haurà de procedir com si la xarxa estigues en tensió, en quant a la
protecció personal es refereix.
Delimitar la zona de treball, senyalitzant-la adequadament si existeix la possibilitat
d’error en la identificació de la mateixa.
Proteccions personals.
Els guants aïllants, a més a més d’estar perfectament conservats i ser verificats
freqüentment, hauran d’estar adoptats a la tensió de les instal·lacions o equips en
els quals es realitzin treballs o maniobres.
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En els treballs i maniobres sobre fusibles, seccionadors, bornes o zones en tensió
en general, en els que pugui encebar-se intempestivament l’arc elèctric, serà
preceptiu la tasca de: casc de seguretat normalitzat per A.T., pantalla facial de
policarbonat amb tronc d’avaries aïllat, ulleres amb ocular filtrant de color
òpticament neutre, guants dielèctrics (en l’actualitat es fabriquen fins 30.000 V), o si
es precisa molta precisió, guant de cirurgià sota guants de tacte de pell de cabritilla
de pell adobada al cromo amb manigots incorporats (tipus taper)

Intervenció en instal·lacions elèctriques
Per garantitzar la seguretat dels treballadors i per minimitzar la possibilitat de que
es produeixin contactes elèctrics directes, al intervenir en instal·lacions elèctriques
realitzant treballs sense tensió; es seguiran al menys tres de les se següents regles
(cinc regles d’or de la seguretat elèctrica) :
El circuit s’obrirà amb tall visible. Els elements de tall s’enclavaran en posició
d’obert, si es possible amb clau.
Es senyalitzaran els treballs mitjançant rètol indicador en els elements de tall.

6.5.- MANTENIMENT PREVENTIU
- Vies de circulació i zones perilloses:
a) Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i els motlles i
rampes de carrega hauran d’estar calculats, situats, condicionats i preparats pel seu
us de manera que es puguin utilitzar fàcilment, amb tota seguretat i conforme l’ús al
que se li hagi destinat i de forma que els treballadors col·locats en les proximitats
d’aquestes vies de circulació no corren risc algun.
b) Les dimensions de les viares destinades a la circulació de persones o de
mercaderies, incloses aquelles en les que es realitzin operacions de carrega i
descarrega, es calcularan d’acord amb el numero de persones que puguin utilitzarles i amb el tipus d’activitat.
Quan s’utilitzin medis de transport en les viares de circulació, s’haurà de preveure
una distancia de seguretat suficient o mitjans de protecció adequats per les de mes
persones que puguin estar presents en el recinte.
Es senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i
manteniment.
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c) Les vies de circulació destinada als vehicles hauran d’estar situats a una
distancia suficient de les portes, portons, passos de vianants, correderes i escales.
d) Si en les obres haguessin zones d’accés limitat, dites zones hauran d’estar
equipades amb dispositius que evitin que els treballadors no autoritzats puguin
penetrar en elles. S’hauran de prendre totes les mesures adequades per protegir
als treballadors que estiguin autoritzats a penetrar en les zones de perill. Aquestes
zones hauran d’estar senyalitzades de manera clarament visibles.
- Manteniment de la maquinaria i equips:
 Col·locar la màquina en terreny pla.
 Bloquejar les rodes o les cadenes.
 Recolzar al terreny l’equip articulat. Si per causa de força major ha de
mantenir-se aixecat, haurà d’immobilitzar-se adequadament.
 Desconnectar la bateria per impedir un rampell súbdit de la màquina.
 No romandre entre les rodes, sobre les cadenes, sota la cullera o el braç.
 No col·locar mai una peça metàl·lica sobre dels borns de la bateria.
 No utilitzar mai un encenedor o llumí per il·luminar l’interior del motor.
 Disposar en bon estat de funcionament i conèixer el funcionament de
l’extintor.
 Conservar la màquina en un estat de neteja acceptable.
- Manteniment de la maquinaria en el taller d’obra :
 Abans de començar les reparacions, es convenient netejar la zona a reparar.
 No netejar mai les peces amb benzina, llevat en local molt ventilat.
 No fumar.
 Abans de començar les reparacions, treure la clau de contacte, bloquejar la
màquina i col·locar rètols indicant que no es manipulin els mecanismes.
 Si son varis els mecànics que han de treballar en la mateixa màquina, els
seus treballs hauran de coordinar i coneguts entre ells.
 Deixar refredar el motor abans de retirar el tap del radiador.
 Baixa la pressió del circuit hidràulic abans sense treure el tap de buidat, així
mateix quan es realitzi el buidat de l’oli, comprovar que la seva temperatura
no sigui elevada.
 Si es te que deixar elevat el braç de l’equip, es procedirà a la seva
immobilització mitjançant tacs, falques o qualsevol altre sistema eficaç
abans de començar el treball.
 Prendre les mesures de conducció forçada per realitzar la evacuació dels
gasos del tub d’escap, directament a l’exterior del local.
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 Quan s’hagi de treballar sobre elements mòbils o articulats del motor (p.e.
tensió de les corretges), aquest estarà parat.
 Abans d’arrancar el motor, comprovar que no ha quedat cap eina, drap o tap
sobre del mateix.
 Utilitzar guants que permetin un bon tacte i calçat de seguretat amb pis
antirelliscant.
- Manteniment dels pneumàtics








Per canviar una roda, col·locar els estabilitzadors.
No utilitzar mai la ploma o la cullera per aixecar la màquina.
Utilitzar sempre una caixa d’inflat, quan la roda estigui separada de la
màquina.
Quan s’estigui inflant una roda no romandre davant de la mateixa sinó a un
costat al costat de la banda de la rodadura, en previsió de projecció de
l’anell per sobrepressió.
No tallar ni soldar sobre d’una llanta amb el pneumàtic inflat.
En cas de transmissió hidràulica es revisaran freqüentment els dipòsits d’oli
hidràulic i les vàlvules indicades pel fabricant. L’oli a utilitzar serà l’indicat pel
fabricant.

MANTENIMENT PREVENTIU GENERAL
Manteniment preventiu:
L’articulat i Annexes del R.D. 1215/97 de 18 de juliol indica obligatorietat per part de
l’empresari d’adoptar les mesures preventives necessàries per que els equips de
treball que es posin a disposició dels treballadors siguin adequats al treball que
s’hagi de realitzar i convenientment adaptats al mateix, de forma que garantitzi la
seguretat i salut dels treballadors a l’utilitzar-los.
Si aquest no fos possible, l’empresari adoptarà les mesures adequades per
disminuir aquests riscos al mínim.

Com a mínim, només hauran de ser utilitzats equips que satisfacin les disposicions
legals o reglamentaries que siguin d’aplicació i les condicions generals previstes en
l’Annex I.
Quan l’equip requereixi una utilització de manera o forma determinada s’adoptarà
les mesures adequades que reserven l’ús als treballadors especialment designats
per això.
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L’empresari adoptarà les mesures necessàries per que mitjançant un manteniment
adequat, els equips de treball es conserven durant tot el temps d’utilització en
condicions que satisfacin l’exigit per ambdues normes esmentades.
Son obligatòries les comprovacions prèvies a l’ús, les prèvies a la reutilització
desprès de cada muntatge, desprès del manteniment o reparació, desprès
d’exposicions a influencies susceptibles de produir deterioraments i desprès
d’esdeveniments excepcionals.
Tots els equips, d’acord amb l’article 41 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
(Llei 31/95), estaran acompanyats d’instruccions adequades de funcionament i
condicions per les quals tal funcionament es segur per els treballadors.
Els articles 18 i 19 de la citada Llei indiquen la informació i formació adequada que
els treballadors han de rebre prèviament a la utilització dels esmentats equips.
El constructor, justificarà que totes les màquines, eines, màquines eines i mitjans
auxiliars, tenen la seva corresponent certificació –CE- i que el manteniment
preventiu, correctiu i la reposició d’aquells elements que per deteriorament o
desgast normal d’us, hagi desaconsellat la seva utilització sigui efectiu en tot
moment.
Els elements de senyalització es mantindran en bones condicions de visibilitat i en
els casos que es consideren necessari, es regaran les superfícies de trànsit per
eliminar els ambients polvorosos, i amb això la brutícia acumulada sobre dits
elements.
La instal·lació elèctrica provisional d’obra es revisarà periòdicament, per part d’un
electricista, es comprovaran les proteccions diferencials, magnetotèrmics, presa de
terra i els defectes d’aïllament.
En les màquines elèctriques portàtils, l’usuari revisarà diàriament els cables
d’alimentació i connexions; així com el correcte funcionament de les seves
proteccions.
Les instal·lacions, màquines i equips, incloses les de ma, hauran de :
1)
2)
3)
4)

Estar be projectats i construïts tenint en compte els principis de la ergonomia.
Mantenir un bon estat de funcionament.
Utilitzar-se exclusivament per els treballs que hagin sigut dissenyats.
Utilitzar-los pels treballadors que hagin sigut formats adequadament.
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Les eines manuals seran revisades diàriament pel seu usuari, reparant-se o
substituint segons procedeixi, quan el seu estat tingui un mal funcionament o
representi un perill per el seu usuari.(manguitos esquerdats o aïllats).

MANTENIMENT PREVENTIU PARTICULAR A CADA FASE D’OBRA:
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
Mesures preventives d’aquesta fase d’obra ja incloses en l’epígraf de mesures
preventives generals.
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7. LEGISLACIÓ, NORMATIVES I CONVENIS DE APLICACIÓ AL PRESENT
ESTUDI:
- LEGISLACIÓ:
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (LLEI 31/95 DE 8/11/95).
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ (R.D. 39/97 DE 7/1/97).
 ORDRE DE DESENVOLUPAMENT DEL R.S.P. (27/6/97).
 DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I
SALUT EN EL TREBALL (RD 485/97 DE 14/4/97).
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE
TREBALL (RD 486/97 DE 14/4/97).
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA
MANIPULACIÓ DE CARREGUES QUE PORTEN RISCOS, EN PARTICULAR
DORSOLUMBARS, PER ELS TREBALLADORS
 (RD 664/97 DE 12/5/97).
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA
UTILITZACIÓ PER ELS TREBALLADORS D’EQUIPS DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL (RD 773/97 DE 30/5/97).
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT SALUT PER LA UTILITZACIÓ PER
ELS TREBALLADORS D’EQUIPS DE TREBALL (RD 1215/97 DE 18/7/97).
 ORDENANÇA GENERAL D’HIGIENE I SEGURETAT EN EL TREBALL (O.M. DE
9/3/71) Exclusivament al seu Capítol VI, i art. 24 i 75 del Capítol VII.


REGLAMENT GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL (OM de
31/1/40) Exclusivament el seu Capítol VII.

 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER BAIXA TENSIÓ (RD 2416 de 20/9/71).
 R.D. 1316/89 SOBRE EL SOROLL.
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- NORMATIVES:
 Norma UNE 81 707 85 Escales portàtils d’alumini simples i d’extensió.
 Norma UNE 81 101 85 Equips de protecció de la visió. Terminologia. Classificació i
us.
 Norma UNE 81 250 80 Guants de protecció. Definicions i classificació.
 Norma UNE 81 304 83 Calçat de seguretat, Assajos de resistència a la perforació
de la sola.

Bruc, abril de 2017
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POU

TURB

AIGUA
TRACTADA

FILTRE
FDL-11700

DEPOSIT D'AIGUA DE
POU (10 m3)

GRUP DE BOMBEIG
MULTICAPA
100 l

COAGULANT
200 l

NOTA: CANONADES D'ACER INOXIDABLE AISI 304
AJUNTAMENT D'EL BRUC
C.I.F.: P-0802500-I

PERE GRANDIA
COROMINAS
ABRIL 2017
S.A. d'ENGINYERIA

Firmado digitalmente por PERE GRANDIA COROMINAS
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, cn=PERE GRANDIA
COROMINAS, email=pere@larix.es, serialNumber=77739235V,
sn=GRANDIA COROMINAS, givenName=PERE,
1.3.6.1.4.1.17326.30.3=A08446361, o=S.A. DE INGENIERIA
LARIX, ou=INGENIERIA, title=INGENIERO, 2.5.4.13=Qualified
Certificate: CAM-PF-HW-KUSU
Fecha: 2017.05.03 10:17:09 +02'00'

SE

04

PERE GRANDIA
COROMINAS
AJUNTAMENT D'EL BRUC
C.I.F.: P-0802500-I

ABRIL 2017
S.A. d'ENGINYERIA

Firmado digitalmente por PERE GRANDIA COROMINAS
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, cn=PERE GRANDIA
COROMINAS, email=pere@larix.es, serialNumber=77739235V,
sn=GRANDIA COROMINAS, givenName=PERE,
1.3.6.1.4.1.17326.30.3=A08446361, o=S.A. DE INGENIERIA LARIX,
ou=INGENIERIA, title=INGENIERO, 2.5.4.13=Qualified Certificate: CAMPF-HW-KUSU
Fecha: 2017.05.03 10:18:02 +02'00'

1/25

05

QUADRE EXISTENT

IG

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

PERE GRANDIA
COROMINAS
AJUNTAMENT D'EL BRUC
C.I.F.: P-0802500-I

ABRIL 2017
S.A. d'ENGINYERIA

Firmado digitalmente por PERE GRANDIA COROMINAS
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, cn=PERE GRANDIA
COROMINAS, email=pere@larix.es, serialNumber=77739235V,
sn=GRANDIA COROMINAS, givenName=PERE,
1.3.6.1.4.1.17326.30.3=A08446361, o=S.A. DE INGENIERIA LARIX,
ou=INGENIERIA, title=INGENIERO, 2.5.4.13=Qualified Certificate:
CAM-PF-HW-KUSU
Fecha: 2017.05.03 10:18:51 +02'00'

SE

ESQUEMA UNIFILAR

06

