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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

INTRODUCCIÓ

Clau:

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA 1ª FASE DE L'APARCAMENT DE CARRER MALLORCA, A RUBÍ

Les obres definides en el present projecte consisteixen en la urbanització de la 1ª fase de

CARRER: MALLORCA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE RUBÍ

Arbres

D’acord amb els tècnics municipals de l’Ajuntament de Rubí es redacta el present projecte
constructiu amb la finalitat de dotar d’un aparcament de 54 places a la zona esmentada.

113.038,48 €

PEM sense SS

110.934,54 €

Termini previst de l'obra

6 setmanes

Total

2270 m2

Verda

620 m2

Aparcament

1094 m2

Voreres

317 m2

Nous

0

Afectats

5

Existents a conservar

0

Superficie Pav (m2)

DADES
Superficie

OBJECTE DEL PROJECTE

PEM total Obra

Places

REDACTOR: BAC ecg

l’aparcament del carrer Mallorca de Rubí, situat a l’est de la població.

2

Nom actuació:

Places (ut.)

54

Places disc. (ut.)

2

Pedra natural

0 m2

Asfalt

1411 m2

Formigó

0 m2

Lloses

0 m2

Llambordes

0 m2

Panots
Sauló

Altres
elements
(ml)

1

0 m2
0 m2

Vorades

196,5 m

Rigola

0m

Gabions

105 m

SITUACIÓ ACTUAL

3

Actualment la zona del projecte consisteix en uns terrenys sense edificar limitats pel carrer Mallorca.

5

A la línia de contacte entre el carrer i els terrenys discorre un canal formigonat de recollida d’aigües

Per a la realització del projecte s’han utilitzat dues fons:

pluvials que gestiona l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

TOPOGRAFIA
•

Una cartografia regional elaborada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya a escala
1:1000.

•

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

4

La topografia base de treball ha estat un aixecament topogràfic del terreny subministrat
per l’Ajuntament de Rubí.

L’obra ha estat dissenyada com una esplanada aconseguida mitjançant l’excavació del terreny
natural. Per tal de contenir les terres subjacents s’ha optat per un mur de gabions de tres metres i un
reperfilat del terreny natural que serà vegetat mitjançant hidrosembra.

6

S’ha projectat un mur de gabions de fins a 3 metres d’alt i 1,5 metres d’ample per tal de contenir les

Han estat projectades les següents actuacions:
-

ESTRUCTURES

terres del terreny no excavat i millorar l’aparença visual en front a altres metodologies de contenció

Enderrocs i moviments de terres (demolicions de paviments, esbrossada, desmunt i

de terres.

replè de terres, adaptació d’elements afectats, etc.).
-

Afermat i pavimentació dels carrers i altres superfícies a pavimentar.

-

Obres de drenatge necessàries per garantir la correcta evacuació de les aigües.

7

-

Anàlisi dels serveis existent i estudi de la restitució del afectats.

Es descriu en aquest capítol l’estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis, siguin públics o

-

Senyalització, abalisament i proteccions.

privats, que les obres del projecte obligaran a modificar o bé restituir.

-

Enllumenat de l’àmbit del nus viari.

-

Enjardinament de les superfícies definides als plànols.

SERVEIS AFECTATS

MEMÒRIA
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La investigació realitzada per a obtenir els resultats que es recullen en el present annex s’ha portat a

Es proposa la implantació de tres llumeneres tipus AVENUE mòdul LED de 60 leds 150W de

terme efectuant una presa de dades sobre el terreny de tots els serveis i instal·lacions visibles,

NOVATILU. Es col·locaran sobre columna tipus de nou metres i mig.

identificant cadascun dels tipus de servei i la companyia propietària.
8

Tota la informació existent s’ha localitzat a través del servei eWISE del portal web ACEFAT

ENJARDINAMENT I REG

La solució a adoptar s’ha basat en revegetar les zones afectades mitjançant hidrosembra de plantes

(ewise.acefat.com). Una vegada obtinguda aquesta informació, s’ha traspassat als plànols,

autòctones que no necessiten manteniment. Per tant, no es preveu xarxa de reg.

juntament amb la presa de dades sobre el terreny i s’ha analitzat la interferència de les obres amb
els serveis existents.

9

Agència Catalana de l’aigua

BENS I DRETS AFECTATS

Tots els terrenys afectats per l’obre són de titularitat municipal.

Actualment a la zona del projecte discorre un canal triangular de formigó de 2x0.6 metres de
titularitat de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que recull les aigües d’un antic torrent que passava
per la zona. Al límit occidental del projecte l’aigua que transporta aquest canal és recollida i

10 ARQUEOLOGIA

direccionada cap al sistema de clavegueram de Rubí.

S’adjunta l’Informe d’Impacte sobre el Patrimoni Arqueològic, on es defineixen les possibles
afeccions que l’obra pot provocar en ell i les mesures a implementar per tal de minimitzar l’esmentat

D’acord amb el planejament urbanístic aquesta zona passa a ser zona urbana i per tant ja no

impacte.

apliquen els criteris de l’ACA i es tracta la derivació d’aquest canal a l’annex de drenatge.
La nova connexió del canal a la xarxa de clavegueram es produeix 100 m aigües amunt de la

11 AFECCIONS AL TRÀNSIT

connexió existent. El col·lector en aquest punt te una capacitat hidràulica superior al col·lector

No es preveuen importants afeccions al trànsit donat que la major part de l’obra es situa en uns

aigües avall i, per tant, funcionarà correctament amb la incorporació del cabal del canal. El cabal

terrenys no edificats. Puntualment, per connexió de serveis s’actuarà al carrer Mallorca però es

total que s’incorpora al col·lector existent serà el mateix, però repartit en dos punts, el cabal del

podrà mantenir el trànsit pel propi carrer donat que les afeccions seran menors.

canal en la nova connexió serà inferior donat que es troba aigües amunt, i la resta del cabal
s’incorpora en el drenatge del pàrquing que s’incorpora al clavegueram existent en l’actual connexió

12 TERMINI D’EXECUCIÓ

del canal.

El Pla de treball s'ha dividit en una fases i una durada de 9 setmanes, a l'annex en qüestió es
Enllumenat

mostra el diagrama de Gantt corresponent.

Tot i que no s’afecta cap instal·lació d’enllumenat es preveu instal·lar tres lluminàries noves a
l’aparcament.
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13 SEGURETAT I SALUT

15 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

En compliment del Reial Decret 604/2006 del 19 de maig, pel que es modifica el Reial Decret

El pla de gestió de residus compleix el Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa

39/1997, del 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret

de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió

1627/1997 del 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut a

dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la

les obres de construcció, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions

construcció i al Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels

establertes a la "Guía Técnica" publicada pel INSH, resulta preceptiu per a les obres del present

residus de construcció i demolició.

projecte un estudi de seguretat i salut que s’adjunta al corresponent annex núm. 13
L’import de l’estudi de gestió de residus és de DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SET
El Pressupost general d’Execució Material de les obres del present projecte és el que es reflexa al

CÈNTIMS (262,07€) sense IVA i es troba adjunt a l’annex 15 del present projecte.

“Document Núm. 4. Pressupost”, i ascendeix a DOS MIL CENT TRES EUROS AM NORANTAQUATRE CÈNTIMS (2.103,94 €).

16 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
En compliment de l'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel que s'aprova el

14 CONTROL DE QUALITAT

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l'article 107 de la

Tenint en compte que el projecte contempla principalment la urbanització del seu entorn, i per tal

Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte comprèn

d’ajustar-se el màxim possible a un percentatge adequat respecte al pressupost total de l’obra, la

una obra completa en el sentit exigit en l'article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, ja

Direcció d’Obra realitzarà un estudi pormenoritzat de cada element a assajar, establint les unitats a

que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l'obra i és

assajar i estimant les freqüències d’assaig més adients en cada cas.

susceptible d'ésser lliurada a l'ús general.

Les despeses que eventualment es puguin originar com a conseqüència dels lisis de materials i unitats
d’obra i dels informes específics que, a causa d’incidències imprevisibles, es puguin requerir per ordre

Així mateix, es fa constar que l'obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de

de la Direcció de l’obra, que resultin pertinents en cada cas, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària i

l'Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l'article 18 de la mateixa.

considerem que estan inclosos dins el pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris fins el
1’5% del pressupost d’execució material

17 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
En compliment de l’article 65 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual

En tot cas, s’ha previst que el Pressupost del Pla de Control de Qualitat de les obres, que puja a

s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic no cal determinar la classificació a

2.297,15 €, IVA inclòs, que suposa un 1.41% respecte el Pressupost d’Execució per Contracte de

exigir als contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres, donat que l’obra

l’Obra.

no supera l’import de 500.000€.

MEMÒRIA
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18 REVISIÓ DE PREUS
En acompliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels articles 77, 78, 79, 80, 81 i 82 de la
Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic, per a tractar-se d'un contracte d'obra
en què el termini d'execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus.

19 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE
El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 113.038,48 € el qual incrementat amb
el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dóna un pressupost per a contracta de
134.515,79 € que amb el 21% d’IVA dóna un pressupost global per a contracta de 162.764,11 €
(CENT SEIXANTA-DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS),
inclòs l’Estudi de Seguretat i Salut i la Gestió de residus

20 CONCLUSIONS
Per tractar-se d’una obra completa és susceptible d’ésser donada a l’ús general i compren tots els
elements per a la utilització de les obres, reunint per tant tot el que demana l’article 124 de la llei
13/1.995 de Contractes de les Administracions Públiques.
Amb tot lo exposat a la present memòria i els seus annexes, així com a la resta dels Documents del
present projecte constructiu, considerem el mateix perfectament justificat i, en conseqüència, es
trasllada a la Superioritat per a la seva aprovació.
Barcelona, desembre de 2016
L’Autor del Projecte,

Sgt.: Jordi Casiñol Noguera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
BAC ecg.
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1

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

1

INTRODUCCIÓ

Aquest annex es redacta i desenvolupa en el context del “Projecte executiu d'urbanització de la 1a
fase de l’aparcament del carrer Mallorca, a Rubí”.
L’objectiu del present annex és la presentació de les característiques generals de l’obra a executar.
La dada principal és que es dota de 54 places d’aparcament de les quals dos són per minusvàlids.

ANNEX CARACTERÍSTIQUES GENERALS
3

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

Clau:

Nom actuació:
PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA 1ª FASE DE L'APARCAMENT DE CARRER MALLORCA, A RUBÍ

CARRER: MALLORCA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE RUBÍ

PEM sense SS

110.934,54 €

Termini previst de l'obra

6 setmanes

Total

2270 m2

Verda

620 m2

Aparcament

1094 m2

Voreres

317 m2

Nous

0

Afectats

5

Existents a conservar

0

Places

113.038,48 €

Superficie Pav (m2)

PEM total Obra

Places (ut.)

54

Places disc. (ut.)

2

Pedra natural

0 m2

Asfalt

1411 m2

Formigó

0 m2

Lloses

0 m2

Llambordes

0 m2

Panots
Sauló

Altres
elements
(ml)

Arbres

Superficie

DADES

REDACTOR: BAC ecg

0 m2
0 m2

Vorades

196,5 m

Rigola

0m

Gabions

105 m
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1

INTRODUCCIÓ I OBJECTE

Aquest annex es redacta i desenvolupa en el context del “Projecte executiu d'urbanització de la 1a
fase de l’aparcament del carrer Mallorca, a Rubí”.
L’objectiu del present annex és la presentació dels treballs de cartografia i topografia utilitzats en la
redacció del present projecte.

2

CARTOGRAFIA UTILITZADA

Seguint les indicacions de l’Ajuntament de Rubi s’ha fet servir la cartografia de l’Institut Cartogràfic
de Catalunya escala 1:1000 subministrada pel propi ajuntament.

3

TOPOGRAFIA UTILITZADA

Igualment l’ajuntament també ha subministrat l’aixecament topogràfic de la zona que s’usa com a
base per desenvolupar el projecte.

ANNEX CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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ANNEX FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL

A continuació es detallen les fotografies de l’Estat actual. Per aclarir la situació de les mateixes es
presenta un plànol guia amb la ubicació numerada de les mateixes.

ANNEX FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL
1
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FOTOGRAFIA 1

FOTOGRAFIA 2

FOTOGRAFIA 3

FOTOGRAFIA 4

FOTOGRAFIA 5

FOTOGRAFIA 6

ANNEX FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL
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FOTOGRAFIA 7

ANNEX FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL
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2i3

1

7

5
6

4
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1

INTRODUCCIÓ

En cas de que les suposicions de qualitat del terreny subjacent no s’ajustin a la realitat, s’haurà de
sanejar fins a arribar a terreny competent, i realitzar un reblert que garantitzi una esplanada E1.

Aquest annex determina les característiques que ha d’adoptar la secció estructural del ferm.
Les característiques de dimensionament, són funció de la Intensitat Mitja Diària (IMD) a l’any, més la
categoria de l’esplanada, d’acord amb la normativa “Secciones de Firme” (Norma 6.1-IC)” editada
pel Ministerio de Fomento el 28 de novembre de 2.003.

2

CONSIDERACIONS PRÈVIES

L’estructura del ferm, haurà d’adequar-se, entre altres factors, a l’acció prevista del tràfic,
fundamentalment del més pesat, durant la vida útil del ferm.
Per tant, la secció estructural del ferm dependrà en primer lloc de la intensitat mitja diaria de
vehicles pesats que es prevegi en el carril de projecte en l’any de posta en servei.
Tot i no disposar de dades de trànsit degut a l’emplaçament de l’aparcament a projectar es pot
assegurar que aquests tindran un transit inferior a 25 vehicles pesats al dia, resultant una categoria
T42.

3

4

ESPLANADA

Per a definir l’estructura del ferm en cada cas, s’establiran tres categories d’explanada,
denominades respectivament E1, E2 i E3. Aquestes categories es determinen segons el mòdul de
compressibilitat en el segon cicle de carga (Ev2), obtingut d’acord amb la NLT-357 “Ensayo de
carga con placa”.

SECCIÓ DEL FERM

D’acord amb les característiques del trànsit, de l’esplanada, s’adopta la secció del catàleg
d’estructures de ferm núm. 4211, considerant una mescla bituminosa (de 5 cm) tipus AC16 surf B
50/70 S.
La densitat de la mescla betuminosa haurà de ser de 2,3 tn/m3 i el percentatge de betum sobre
àrids serà de 4,5.

En el nou aparcament, s’ha considerat la presència de sol tolerable. Per tal de reduir l’excavació i
les terres de préstec s’ha considerat que l’esplanada constaria del terreny natural amb una capa de
25 centímetre de sòl estabilitzat in-situ amb ciment (prèvia extracció del sòl vegetal i amb matèria
orgànica), per aconseguir una categoria E1 d’esplanada.
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4.2

REGS D’ADHERÈNCIA

Sobre la capa de tot-u artificial (Z25) es disposarà un reg d’adherència d’emulsió catiònica tipus C60
B3/B4 ADH tipus ECR-1 amb una dotació de 1Kg/m2.

5
4.1

CLIMA

5.1

La zona de projecte s’ubica en la zona tèrmica estival mitja. Pel que fa a la zona pluviomètrica es
situa a la zona pluviomètrica poc plujosa.

ALTRES PAVIMENTS
VORERES

Estaran formades per vorades T2 de 15/25/100cm amb 2 cm de morter sobre 10 cm de HM-15, que
es recolzarà sobre el terreny subjacent, sanejant aquest últim en el cas que es detectes unes
característiques inferiors a les previstes.

5.2

PAVIMENTS DE MICROAGLOMERAT COLOREJAT

Es projecta un microaglomerat continu tipus Fircolor, o similar, color sauló, de 5cm de gruix, sobre
un reg d’adherència col·locat sobre una base de tot-ú de 35cm. Es tindrà en comte d’usar un reg
d’adherència calorejat per tal d’evitar que aquest afecti al color final. Igualment, per tenir un bon
resultat final es vigilarà que durant l’obra la maquinària no l’embruti.
ANNEX FERMS I PAVIMENTS
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1

3.1

INTRODUCCIÓ

CRITERIS DE DISSENY

L’objecte del present annex és justificar la solució adoptada en el drenatge i clavegueram del

3.1.1

CÀLCUL DE CABALS

“Projecte executiu d’urbanització de la 1ª fase de l’aparcament al carrer Mallorca, a Rubí.”.

La quantitat d’aigua drenada per la xarxa de l’aparcament s’ha determinat mitjançant el mètode
racional:

2

XARXA ACTUAL

Actualment a la zona del projecte discorre un canal triangular de formigó de 2x0.6 metres de
titularitat de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que recull les aigües d’un antic torrent que passava
per la zona. Al límit occidental del projecte l’aigua que transporta aquest canal és recollida i

Q=

(∑ Ci × Ai) × It
i

K

essent
Q= Cabal de referència al punt de desguàs expressat en l/s.

direccionada cap al sistema de clavegueram de Rubí.

Ci = Coeficient d’escorrentiu associat a la subconca Ai.
Ai = Àrea d’aportació de la subconca ‘i’ en m2.

3

ACTUACIONS PROJECTADES

It = Intensitat mitjana de precipitació en mm/h.
K = Coeficient corrector per convertir les unitats i que inclou un

Segons planejament urbanístic aquesta zona passa a ser zona urbana i per tant ja no apliquen els

augment d’un 20% de Q per tenir en compte l’efecte de les puntes de

criteris de l’ACA.

precipitació. En el nostre cas el valor de K és de 3600.
La solució adoptada consisteix en derivar les aigües del canal cap a la xarxa de clavegueram abans
que arribin a la zona de projecte i aprofitar el canal com a base per col·locar el col·lector de

Temps de concentració

drenatge de l’aigua de l’aparcament.

És el temps que tarda una gota d’aigua des que cau al punt més allunyat de la conca fins assolir el
punt on es desitja conèixer el cabal.

Les actuacions projectades són les següents:
El temps de concentració es composa de dos sumands:
•

Construcció de un col·lector nou que derivi l’aigua del canal abans d’entrar a la zona del
projecte.

•

Col·locació d’embornals a l’aparcament.

•

Construcció d’un nou col·lector que connecti els embornals amb la xarxa existent.

Temps de concentració (T) = Temps d’escorrentiu (Te)+Temps de recorregut (Tr)
El temps d’escorrentiu (Te) és el temps en què l’aigua discorre per la superfície del terreny abans
d’assolir un curs d’aigua o xarxa de drenatge. És de difícil avaluació, i conserva relació amb el
pendent del terreny, el tipus de terreny, tipus i densitat de vegetació, capacitat d’infiltració,
evaporació, etc.
El temps de recorregut (Tr) és el que transcorre mentre l’aigua discorre al llarg d’una llera definida o
xarxa de drenatge.

XARXA DE DRENATGE I CLAVEGUERAM
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Pel càlcul del temps de concentració en el cas de conques a les que predomini el temps de

Id= intensitat mitjana diària de precipitació, corresponent al període de retorn considerat i

recorregut del flux canalitzat per una xarxa de lleres definides l’instrucció 5.2-IC proposa la següent

expressada en mm/h. És igual a Pd/24 on Pd és la precipitació diària pel període de retorn desitjat.

expressió:

Pel drenatge longitudinal el període de retorn considerat és de 25 anys i càlcul es realitza tal i com
 L 
T = 0,3 ⋅  0, 25 
 (J ) 

es descriu a l’apartat 2.1.1.1 del present Annex a partir de les isomàximes de “Las precipitaciones

0 , 76

máximas en 24 horas y sus períodos de retorno en España. Volumen 5. Cataluña”del Ministerio de
Medio Ambiente. La precipitació en 24 hores (Pd) és 150 mm (veure la següent figura).

essent
T = Temps de concentració en hores.
L = La longitud de la llera principal en Km.
J = El seu pendent mitjà (m/m).
Si el temps de recorregut en flux difús sobre el terreny és relativament apreciable, com és el cas de
la plataforma de la carretera i de la majoria dels marges que hi aboquen, la fórmula anterior no
resulta aplicable.
Per això i segons l’apartat 2.4 de l’instrucció 5.2-IC, es pot adoptar un temps de concentració de 5
minuts en el cas que el recorregut de l’aigua sobre la superfície sigui menor de 30 metres. Aquest
valor augmenta a 10 minuts si el temps de recorregut es situa entre 30 i 150 metres. Pels marges de
carretera hi ha un àbac (Figura 2.3 de l’instrucció).
En el cas que ens ocupa, donat que les àrees d’escorrentiu són relativament petites, el temps de
concentració s’ha considerat de 5 minuts per tots els casos. Aquesta simplificació ens deixa, en
qualsevol cas, pel costat de la seguretat
Intensitat mitjana de precipitació
L’intensitat mitjana horària de pluja (It) per la durada t (igual al temps de concentració) s’obté de
l’expressió:
It  I1 
= 
Id  Id 

28 0,1− t
28

0,1

I1/Id= obtingut de la Figura 4.1 (Figura 2-2 de l’instrucció 5.2-IC) i amb valor pel projecte de 11.

0,1

−1

on:
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Coeficient d’escorrentiu (C)

Q (m3/s) =

Cabal desguassat.

El càlcul del coeficient d’escorrentiu es realitza mitjançant la següent expressió:

V (m/s) =

Velocitat mitja de circulació.

S (m2) =

Secció mullada.

Rh (m2/m) =

Radi hidràulic.

J (m/m) =

Pendent longitudinal en tant per u.

η=

Coeficient de rugositat de Manning.

C=

  Pd     Pd 

   − 1 •    + 23




 Po
  Po

  Pd 

   + 11


 Po


2

on:

η = 0,018 per col·lectors de formigó

Po= llindar d’escorrentiu

η = 0,010 per col·lectors plàstics

Pd= precipitació total diària corresponent al període de retorn T

η = 0,020 per cunetes revestides amb formigó.
Po és un indicador de la quantitat d’aigua que pot retenir un sòl abans de començar l’escorrentiu.
S’expressa en mm i s’obté d’acord amb la taula 2-1 de l’instrucció 5.2-IC en funció del tipus de sòl i

Els càlculs hidràulics de col·lectors i cunetes s’adjunten a l’Apèndix A del present annex. Les taules

de l’ús de la terra.

de càlcul estan formades per una primera part d’identificació de l’element: un nom, el punt
quilomètric referit a l’eix de traçat més pròxims d’inici i final de tram i la longitud. Després es calcula

El valor de Po obtingut de la citada taula es multiplica per un coeficient corrector obtingut de la figura

el cabal màxim d’aportació a l’element analitzat a partir de la superfície d’aportació, del temps de

2.5 de l’instrucció 5.2-IC, que reflexa la variació regional de la humitat habitual en el sòl al

concentració i de la pluviometria. A la tercera part, mitjançant la fórmula de Manning-Strickler, es

començament de les avingudes significatives, i inclou una majoració (de l’ordre del 100%) per evitar

calcula el calat i la velocitat màximes que es produiran a l’element. I finalment, es fan unes

sobrevaloracions del cabal de referència a causa de certes simplificacions del tractament estadístic

comprovacions de velocitat i convergència de la solució.

del mètode hidrometeorològic.
3.2

Per a paviments de formigó i bituminosos es pren un valor de P0=0.98.

3.2.1
3.1.2

CANAL EXISTENT

Inicialment s’ha comprovat la capacitat del canal existent mitjançant la fórmula de Manning.

CÀLCULS HIDRÀULICS

Per a l’estimació de la capacitat hidràulica dels diferents elements s’utilitza la fórmula de ManningStrickler, la qual relaciona les dimensions del conducte amb el cabal drenat i la velocitat mitja de

Considerant-se que es tracta d’un canal triangular, amb una pendent mínima de 1.2% , una amplada
de 1.92 metres i una profunditat de 0.6 metres el cabal màxim obtingut és de 1267 l/s.

circulació, d’aquesta forma s’obté el dimensionament dels elements de drenatge.
La fórmula té l’expressió:
Q =V ⋅S

ELEMENTS PROJECTATS

i

Q=

R 2 / 3 ⋅ J1/ 2 ⋅ S

η

On:
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CT1

CAPACITAT HIDRÀULICA DE LA CUNETA
COEFICIENT DE MANNING (n)
TALUS INTERIOR (Ti)
TALUS EXTERIOR (Te)
PROFUNDITAT MÀXIMA (H)
AMPLE DELS FONS PLA (F)

0.020
1.6
1.6
0.6
0

AMPLE TOTAL CUNETA

1.92 m

H

1

1
T ext

T int
F
ÀREA
(m2)
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

PER. MULLAT
(m)
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26

PENDENT
(%)
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40

CABAL
(m3/s)
0.37
0.52
0.63
0.73
0.82
0.90
0.97
1.03
1.10
1.16
1.21
1.27
1.32
1.37

CABAL
(l/s)
365.65
517.11
633.33
731.31
817.63
895.67
967.43
1,034.22
1,096.96
1,156.30
1,212.74
1,266.66
1,318.38
1,368.15

VELOCITAT
(m/s)
0.63
0.90
1.10
1.27
1.42
1.55
1.68
1.80
1.90
2.01
2.11
2.20
2.29
2.38

Aquest diàmetre no es compatible amb les cotes d’urbanització, per tant es projecta desplaçar la
connexió del canal amb el clavegueram aigües amunt, uns 100 m.
El col·lector existent on es connecta actualment el canal és un tub de formigó de 2000 mm de
diàmetre amb un pendent del 2,2%. Amb aquestes característiques el cabal a secció plena és de
14,68 m³/s. La nova proposta consisteix en incorporar el canal en el tram anterior del col·lector
existent, que és també un diàmetre 2000 mm de formigó amb un pendent superior, del 2,8%. Amb

Per tal de reduir els costos associats s’ha comprovat la possibilitat de drenar tot aquest cabal en un

aquestes característiques el cabal a secció plena és de 16,56 m³/s.

col·lector que discorri dins del canal. El diàmetre mínim necessari es de 900 mm per a un tub de
formigó:

XARXA DE DRENATGE I CLAVEGUERAM
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3.2.2

CANONADES

Existeixen tres tipus de canonades:
•

Col·lector de formigó de 600 mm per connectar el canal amb el clavegueram existent.

•

Col·lectors de PVC de 250 mm per les connexions d’embornals de l’aparcament amb la
nova xarxa.

•

Col·lectors de PVC de 315 mm per la nova xarxa de clavegueram dins de l’àmbit de
l’aparcament, situat sobre el canal i connectat a la xarxa existent.

El dimensionament de les canonades es pot consultar a l’apèndix A

3.2.3
La nova connexió del canal a la xarxa de clavegueram es produeix 100 m aigües amunt de la
connexió existent. El col·lector en aquest punt te una capacitat hidràulica superior al col·lector
aigües avall i, per tant, funcionarà correctament amb la incorporació del cabal del canal. El cabal
total que s’incorpora al col·lector existent serà el mateix, però repartit en dos punts, el cabal del
canal en la nova connexió serà inferior donat que es troba aigües amunt, i la resta del cabal
s’incorpora en el drenatge del pàrquing que s’incorpora al clavegueram existent en l’actual connexió
del canal.

EMBORNALS

S’ha considerat un embornal mixt, considerant la fórmula del desguàs (substituint l’ample lliure pel
perímetre exterior de la reixa).
Q(l/s)= L * H3/2 / 60 = (2·(a+b)·y 3/2 /60
Considerant la següent reixa:

a
b
y
Q

XARXA DE DRENATGE I CLAVEGUERAM

26,00
74,50
2,00
9,48

cm
cm
cm
l/s
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PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1ª FASE DE L'APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ
CONDICIÓ 1: CABAL TOTAL < CABAL A SECCIÓ PLENA
CONDICIÓ 2: CONVERGÈNCIA DE LA SOLUCIÓ
CONDICIÓ 3: 0,6 m/s< VELOCITAT DISSENY < 6,5 m/s;

Pd25=

150,00

C-I =

0,98

(Pd25/24)=

6,250

C-II =

0,80

DESMUNT

11

C-III =

0,50

T. ADJACENTS

(I1/Id)=

mm

n = 0,018

FORMIGÓ (F)

n = 0,010

PEAD (P)

PLATAFORMA
REDUÏR LA CAPACITAT DEL COL·LECTOR A SECCIÓ PLENA PER ASSEGURAR LA SEVA CAPACITAT EN FRONT A LES
PÈRDUES DE SECCIÓ PRODUÏDES PER LES PARTÍCULES QUE ARROSSEGA L'AIGUA
% REDUCCIÓ

0%

COMPROVACIÓ HIDRÀULICA COL·LECTORS
P.K.

P.K.

LONG.

INICI

FINAL

TRAM

TRAM

TRAM

(m)

F600

-

-

P350

-

-

TRAM

Vi

SUPERFÍCIE

COEF. ESCOLAMENT

TIPUS-I

TIPUS-II

TIPUS-III

C-I

C-II

(m/s)

(m 2)

(m 2)

(m 2)

4,00

5,61

0,00

0,00

0,00

0,98

0,80

15,00

2,22

1700,00

0,00

0,00

0,98

0,80

C-III

SUP. ESC

T.C.

It

(S x C)

ti

tr

tt

(m 2)

(min)

(min)

(min)

0,50

0,00

5,00

0,00

0,50

1666,00

5,00

0,00

Q

PT

Eix i posició respecte aquest al qual està situat el col·lector

PK inici tram:

PK al qual comença el col·lector

PK final tram:

PK al qual finalitza el col·lector

Long. Tram:

Longitud total del tram del col·lector

Vi:

Velocitat inicial de l'aigua, en m/s
m2 de plataforma que circulen pel tram de col·lector

Tipus II:

m2 de desmunt que circulen pel tram de col·lector

Tipus III:

m2 de terrenys adjacents que circulen pel tram de col·lector

Coef. escol.

C-I:
C-II:
C-III:

T.C.

ti:
tr:
tt:

Q:

Cabal en m3/s

PT:

Pendent longitudinal del col·lector, en %

ÀREA MULLADA:

Superfície del col·lector mullar per l'aigua (m2)

PERÍM. MULLAT:

Perímetre del col·lector mullat per l'aigua (m)

Alçada:

Calat normal (cm)

Vf:

Velocitat final de l'aigua, en m/s

CABAL SEC.PLENA:

Capacitat màxima d'aigua que té el col·lector en l/s, tenint en compte la reducció indicada.

CONDICIÓ 1:

Compliment de la condició 1

CONDICIÓ 2:

Compliment de la condició 2

CONDICIÓ 3:

Compliment de la condició 3

(m 2)

(m)

(cm)

(m/s)

(lit/s)

600

4,16

0,23

1,25

44,62

5,61

315

3,79

0,05

0,60

20,74

2,22

(%)

(F/P)

(mm)

5,00

261,06

0,00

1266,00

10,00%

F

5,00

261,06

120,81

120,81

1,20%

P

Temps de concentració inicial, en minuts
Temps de concentració de recorregut, en minuts
Temps de concentració total, en minuts
Intensitat de pluja, mm/h

(rad)

(lit/s)

Coeficient d'escolament de la plataforma
Coeficient d'escolament del desmunt
Coeficient d'escolament dels terrenys adjacents

It:

PERIM.
MULLAT

(lit/s)

Superfície total d'escolament (m2), obtinguda del sumatori dels diversos productes de superfície pel seu corresponent coeficient d'escolament.

Sup. Esc.:

AREA
MULLADA

(mm/h)

Superfície
Tipus I:

DIAM

TOTAL

On,
Tram:

TIPUS

PLUV.

XARXA DE DRENATGE I CLAVEGUERAM

J

DE TUB

Alçada

Vf

CABAL
SEC. PLENA

CONDICIÓ 1

CONDICIÓ 2

CONDICIÓ 3

1402,32

OK

OK

OK

156,84

OK

OK

OK
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1

INTRODUCCIÓ

Aquest Annex dona les dades suficients per poder justificar els càlculs realitzats per al
dimensionament de les estructures necessàries en aquest projecte.

2

MUR DE GABIONS

A tot el perímetre de l’aparcament s’ha dissenyat un mur de gavions per contenir les terres dels
terrenys colindants. Aquest mur té una alçada variable però estarà constituït per tres fileres de
gavions de 1.5x1.5 metres amb un màxim de 3 metres.
A l’apèndix 1 del present document s’adjunten les dades esmentades.
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1

MEMÒRIA AMBIENTAL

2.1.2

ALTERACIÓ DEL BENESTAR DE VEÏNS, VIANANTS I DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I
D’EMPRESES

Amb l’objectiu de descriure les actuacions d’obra i les possibles actuacions mediambientals

L’àmbit d’actuació inclou el carrer Mallorca entre el carrer de Casp i el Carrer Getafe.

associades a mesures preventives, correctores i compensatòries previstes al projecte, s’adjunta una
sèrie de dades per portar a terme en l’execució de les obres, amb l’objecte d’introduir des del

Els sòls són tots actualment de propietat municipal i la superfície total de l’àmbit de projecte és de

començament bones pràctiques de gestió ambiental.

2270 m2

En aquesta fase del projecte, s’ha verificat l’avaluació inicial dels impactes previstos en cada

Els principals punts de la intervenció del present projecte, són els següents:

activitat, concretant en detall els paràmetres integrats per tal de reduir l’impacte en la producció de

 Excavar la zona per fer una esplanada a nivell de carrer

residus en la etapa.

 Construir els murs de gabions
 Pavimentar

S’estableixen les línies d’actuació per portar a terme les mesures correctores principals,

 Modificar el drenatge existent

conjuntament amb els criteris que determinaran el control del bon funcionament de les mateixes.

 Posar enllumenat

El control es realitzarà tant en la fase de construcció com en la d'ús, de manera que llur evolució en
l'espai i el temps vingui determinada i se sàpiga en cada moment l'estat i el grau d'aplicació de les
mateixes.

A més, s’han de concretar les mesures bàsiques per a minimitzar l’alteració a la població com a
conseqüència de l’execució de l’obra, amb la senyalització del recinte d’obres i de les zones
destinades a l’abassegament de materials, de residus, informant a veïns i als locals d’activitat
empresarial fent especial esment a la restitució dels serveis, dotar l’obra de vigilància, delimitació,

2

protecció, senyalització i il·luminació adequades.

INTEGRACIÓ DELS CRITERIS AMBIENTALS EN EL PROJECTE

Caldrà senyalar específicament amb cartells els abocadors actius de la zona, les zones d’acopi de
2.1
2.1.1

POBLACIÓ

terres vegetals, les àrees on s’acopien els residus indicant els contenidors de cada tipus, el punt de
canvi d’oli dels vehicles, la zona de neteja dels mateixos, i els punts de neteja de les canaletes de

UTILITAT PER A LA POBLACIÓ

L’objectiu principal del present document és la definició dels criteris d’intervenció per a l’execució de
les obres d’urbanització necessàries per a la construcció d’un aparcament al carrer Mallorca de
Rubí.

les cubes de formigó.
És convenient situar les instal·lacions auxiliars en una zona de nul interès socioeconòmic, com són
les àrees degradades o abandonades, els camps de conreu sense cultivar o prats de pastura, i
evitant possibles afeccions a la flora i la fauna o els indrets d’especial interès paisatgístic.
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Les instal·lacions auxiliars s’hauran d’ubicar en una zona el menys allunyada possible de l’obra per

col·locant-se en el seu cas els tancaments oportuns. El personal responsable de l’obra

tal de reduir el trànsit de vehicles per zones alienes a la mateixa. També és important que sigui de

s’encarregarà - al seu càrrec - de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant als vianants a fi

fàcil accés des de l’obra.

d’evitar accidents. Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni
maquinària d’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona

Un cop acabada la funcionalitat d’aquestes instal·lacions es procedirà al seu desmantellament i, un

d’aparcament a la calçada.

cop eliminat, caldrà restaurar tot el sòl de la zona d’afectació.
Per raons econòmiques, l'obra es planificarà en el menor temps possible reduint, en conseqüència,
2.1.2.1

les afeccions en fase d'execució.

Avaluació de barreres arquitectòniques

Es senyalitzaran les zones destinades a l’abassegament de materials, a l’abassegament de residus i
2.1.2.2

a la zona de neteja de canaletes. El contractista haurà de presentar a la Direcció d’execució per la

Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i vehicles

seva aprovació, una proposta dels punts escollits per totes aquestes activitats, la gestió dels espais

En general, s’ha fet l’estudi de totes les afeccions d’accés tenint especial cura amb l’accessibilitat de

que es pensa aplicar i un estudi de restauració dels mateixos. Les mesures a prendre hauran

persones amb mobilitat reduïda i a no provocar barreres arquitectòniques.

d’especificar-se en projecte.
Els contenidors es situaran de forma que no dificultin el pas de vianants o vehicles ni la sensibilitat
La informació a la població es canalitzarà a través dels representants de la població (Ajuntament,

de la circulació. En qualsevol cas s’hauran de respectar els criteris d’amplada de pas dels passos de

associacions), mitjans de comunicació (radio, premsa) i s’atendran particularment les consultes dels

vianants adaptats.

afectats que així ho requereixin. Tots els serveis que es vegin afectats hauran de ser restituïts. Està
prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol tipus d’obstacles, objectes, o fer-hi instal·lacions que

Dins la zona de l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a

limitin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles, en especial les que dificulten els

l’execució de l’obra. Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els

desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la Llei 20/1991, de 25 de

camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat per a aquest fi fora de l’obra.

novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dins de l’àmbit del tancament de l’obra. Quan
El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el responsable

això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es

de prendre i mantenir les mesures de seguretat adients, en especial el què es refereix a la vigilància,

desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es

delimitació, protecció, senyalització i il·luminació d’obstacles.

prendran les mesures següents:

Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de

 Es protegiran els passos de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm.,

sortida i d’entrada de camions, de limitació de velocitat, als vials, a les distàncies reglamentàries. Es

delimitant el camí per tots dos costats i es col·locarà la senyalització que

senyalitzaran els accessos de l'obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la mateixa,
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correspongui. Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les

L’empresa constructora i els transportistes corresponents estan obligats a procedir a la neteja

tanques metàl·liques i es netejarà el paviment.

immediata del tram de la via pública que s’hagi embrutat com a conseqüència de les operacions de

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments

càrrega, transport i descàrrega, o dels possibles abocaments accidentals.

sobre la calçada.
En cas de provocar una afectació directa sobre una via de manera que, temporalment, no fora
Caldrà estudiar les diferents afectacions de l’execució de l’obra, com ara desviaments de trànsit,

possible el pas de vehicles a través de la mateixa, caldrà buscar alternatives de pas de manera que

accessos.

cap habitatge ni cap explotació quedi sense accés.

És important que no apareguin problemes d'accés a cap punt de l'obra. És prohibit col·locar

Donar una sortida alternativa a tots els passos i camins afectats pel projecte i no deixar-los en cap

qualsevol tipus d’obstacles o d’objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin, dificultin o facin perillosa la

moment tancats; si això no fos possible, afectar-los el mínim de temps necessari.

lliure circulació de vianants o vehicles.
Sempre que la construcció obligui a canviar d’emplaçament o eliminar altres infraestructures o
Es reposarà adequadament la senyalització horitzontal afectada i es construiran guals adaptats en

serveis existents (llum, telèfon, aigua, gas...), el seu restabliment caldrà fer-lo el més aviat possible i

els passos afectats per l’obra.

sempre sense afectar els serveis donats als usuaris.

Es tindrà especialment cura de no provocar barreres arquitectòniques durant l’execució de l’obra.

Serà obligat per part del contractista presentar un pla de camins de l’obra on s’indicarà quines vies
d’accés a tota l’obra s’utilitzaran per la circulació de maquinària i que haurà de ser acceptat per la

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’amplada per la vorera o per la zona

direcció ambiental.

d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o cal envair el
carril de circulació i desviar el trànsit rodat, serà necessari col·locar les proteccions i la senyalització

La construcció de l'obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les indicacions

que correspongui i contactar prèviament amb Guàrdia Urbana.

establertes en l’Estudi de Seguretat i Salut.

Es prendran les mesures adients per fer compatible l’obra amb l’accés a aparcaments privats

S’aplicarà la legislació corresponent.

(senyalització, xapes metàl·liques per al trànsit rodat)
2.1.2.3

La programació de l’obra que es proposi haurà de tenir en compte les interferències a la població.

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació

En cas de ser necessari es plantejaran els desviaments adequats, per tal de mantenir la mobilitat de
la població afectada amb les adequades condicions de seguretat viària.

Formació específica dels operaris

ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà
als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es
proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a
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l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha

l’afecció del medi en cas de vessament o fuita accidental, i en enclavaments de fàcil accés. Les

rebut aquesta formació.

fraccions

perilloses

s’hauran

d’etiquetar

adequadament

indicant

la

data

d’inici

de

l’emmagatzematge, donat que aquest no podrà superar els sis mesos d’estada en obra.
2.2

RESIDUS
Els residus perillosos i no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El

2.2.1

contractista haurà de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls

ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS

La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que disposa el Reial Decret

de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.

105/2008 d’1 de Febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició,
la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels

S’aplicarà la legislació corresponent.

residus de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, s’hauran de tenir en compte les normatives i
ordenances d’àmbit local (ciutat de Barcelona).

2.2.2

El Contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés
materials d’obra, estant específicament prohibit abocar-los en indrets externs a les àrees habilitades
per aquesta finalitat. Tindran un correcte etiquetatge del contenidor i una correcta senyalització de la
zona d’abassegament.

MESURES PER A LA PREVENCIÓ

Es defineix com a prevenció de residus a totes aquelles accions anteriors o simultànies a l’execució
de l’obra que, com a conseqüència de la seva aplicació, portaran a una minimització de la quantitat
de residus generats i a un augment de la seva qualitat.
Accions de prevenció i minimització:

Per tant, els residus classificats com inerts (principalment terres i roques sobrants de les
excavacions) s’hauran de dipositar en els enclavaments habilitats com a tal, i autoritzats per
l’Administració competent.

 La quantitat de materials comprats haurà d’ajustar-se a les necessitats reals de
l’obra.
 Els subministres es compraran només quan el seu ús estigui previst de forma més
o menys immediata.

Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es prioritzarà
la seva valorització en obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva per a cada
fracció, en indrets de fàcil accés i separats de la resta de materials aplegats, degudament
senyalitzats i identificats.

 Es prioritzaran els subministradors que disposin de certificació ambiental EMAS o
ISO 14001.
 Els mitjans auxiliars i embalatges de fusta procediran de productes de fusta
recuperats i s’utilitzaran tants cops com sigui possible.
 Els fragments de fusta sobrants que no es puguin reutilitzar mai es cremaran en

Finalment, els residus especials, materials que poden esdevenir contaminants, s’hauran

l’obra.

d’emmagatzemar separadament dels altres residus, en indrets estancs i a ser possible, tancats (per

 Els perfils i barres d’armadures han d’arribar a l’obra amb la mida definitiva, llestes

ex. fora de les zones de trànsit; sobre superfícies impermeabilitzades o cubetes de contenció;

per a ser col·locades i, a ser possible, doblegades i muntades. D’aquesta manera

protegides de la pluja i raigs solars, casetes d’obra, bidons, contenidors específics) que evitin

no generaran residus en l’obra.
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 No s’ha de separar l’embalatge del producte fins que aquest no hagi de ser utilitzat,
i després d’usar-lo, cal desar l’embalatge immediatament. D’aquesta manera
evitarem la degradació tant del producte com de l’embalatge. S’utilitzaran materials

Inventari de gestors recomanats
CODI

ABOCADOR

GESTOR

amb embalatges de productes reciclats.
 Els residus especials, així com els seus envasos i embalatges, s’han de separar i
emmagatzemar-se en un recinte separat, cobert, ventilat i amb les especificacions
que s’exposaran més endavant.

ECOPARC
BESOS,

DEL
SA

ADREÇA FÍSICA

T33 Estabilització

POL. IND. CAN

RBLA. CATALUNYA, 91-

V85 Valorització amb procés

SALVATELLA AV.

93,9È,3A

anaerobi + compostatge

TORRE

BARCELONA

(08110)
MONTCADA

tasca anirà a càrrec del contractista i en especial del cap d’obra que serà qui es responsabilitzarà de
DISTILLER, SA

E-04.86

Caldrà situar el parc de maquinària i les zones de treball en una zona allunyada de les àrees

T24 Tractament per evaporació

POL.

Caldrà disposar d’una zona on tenir perfectament delimitats els contenidors de matèries perilloses.

T62 Gestió per un Centre de

URVASA

C/

Recollida i Transferència

VALLÉS,

S/N

V21 Regeneració de dissolvents

(08130)

V23 Recuperació d'hidrocarburs

PERPÈTUA

SANTA

AP.COR. APARTAT DE
CORREUS

70

(08130)

SANTA PERPÈTUA DE
MOGODA

DE

PLANTA
INTERCOMARCAL
DEL RECICLATGE,

E-475.98

SA

T62 Gestió per un Centre de

POL. IND. CAN

C/ RECTOR CENTENA,

Recollida i Transferència

ROQUETA C/ MAS

45 (08208) SABADELL

V11 Reciclatge de paper i cartó

BAJONA,

V12 Reciclatge de plàstics

(08202)

V13 Reciclatge de tèxtils

SABADELL

58

V14 Reciclatge de vidre
V15 Reciclatge i reutilització de
fustes

de residus contenen. Al mateix temps hauran d’estar tapats amb una tapa hermètica que els

V41 Recicl.i recup.de metalls o

protegeixi de la pluja.

compostos metàl·lics
V71 Utilització en la construcció
V99 Altres

És aconsellable tenir al llarg de l’obra diferents contenidors per a la recollida selectiva dels materials
utilitzats durant l’obra com cartrons, vidres, llaunes.

IND.

MOGODA

habitades i les zones més sensibles.

vessaments. Tots aquests contenidors hauran d’estar perfectament senyalitzats indicant quin tipus

I

REIXAC

temps que duri la construcció de la via i eliminar qualsevol tipus d’abocament incontrolat. Aquesta

una petita plataforma de formigó per dipositar-los i que tingui un muret perimetral per evitar

MATEU

(08008)

CABANYES), S/N

Serà necessari portar a terme una recollida selectiva de les deixalles i residus generats durant els

Aquests contenidors no podran estar directament sobre el terra sinó que serà necessari construir

CORRESPONDÈNCIA

(CAN

E-1420.13

(ECOPARC 2)

tots els residus generats (cartró, plàstics, olis, runes, formigó, restes de tala, bidons,etc.).

ADREÇA

OPERACIONS AUTORITZADES

El cost estimatiu de la gestió de residus inclòs en la partida alçada a justificar de gestió de residus
és de: 262,07€ sense IVA.
2.2.3

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS OPERARIS

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació
ambiental i garantir que coneixen els símbols de perillositat i interpretar les frases de risc.
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S’aprofitaran les reunions de Seguretat i Salut per informar als operaris de quina manera s’han de

En quant a les etiquetes ecològiques cal tenir en compte:

comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes

 Etiquetes ecològiques Tipus I (assenyalen un benefici ambiental i estan verificades per

formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb

tercers)

unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.

 El distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és una eco etiqueta tipus I. La seva obtenció
està regulada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i es basa en el compliment

2.3

MATERIALS

d’uns criteris ambientals específics per producte o categoria de productes i uns criteris
generals (compliment de la legislació ambiental).

2.3.1

CONSUM DE MATERIALS

 Les categories de productes existents on podrien encaixar els materials que s’empren

Comprar sense escreixos i garantir les propietats dels materials emmagatzemats perquè no es

habitualment a les obres són: productes de fusta; productes prefabricats de formigó amb

malmetin contribueix a minimitzar el consum de materials.

material reciclat; productes d’àrid reciclat; productes de plàstic reciclat.
 Una altra etiqueta tipus I és l’Etiqueta Ecològica Europea, i al mercat es poden trobar, entre

El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres ajustades a les necessitats del projecte i

d’altres productes, pintures i vernissos per a interiors.

s’haurà de reservar una zona de l’obra per emmagatzemar els materials garantint les seves

 Etiqueta ecològica Tipus II (assenyalen un benefici ambiental i no estan verificades per

propietats i ordre fins al moment de l’aplicació. Per altra banda, s’hauran de planificar correctament

tercers. Són autodeclaracions que fan els propis fabricants).

les compres i gestionar els estocs per minimitzar el temps d’emmagatzematge i evitar així que els

 Etiqueta ecològica Tipus III (no tenen perquè assenyalar un benefici ambiental, la seva

recursos es transformin en residus.

finalitat és la d’explicar els impactes d’un producte durant el seu cicle de vida, sigui bo o

El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulin amb cura, utilitzant les eines

dolent; sí estan verificades per tercers).

adequades en cada cas. Els carretons i palets s’hauran de carregar de forma adequada per tal que

S’aplicarà la legislació corresponent.

el transport no representi un perill potencial per a la seguretat dels treballadors i els materials no es
malmetin.

2.4

ATMOSFERA

Una part dels residus generats a les obres són conseqüència d’una incorrecta manipulació i fruit
2.4.1

d’un transport inadequat.

EMISSIÓ DE GASOS I POLS
2.4.1.1

2.3.2

Controlar les emissions de substàncies tòxiques

Durant el procés de l’execució de l’obra es produiran projeccions de poliuretà, emulsions o betums,

SOSTENIBILITAT DELS MATERIALS

En funció de l’element o ús dels materials del projecte, s’ha de tenir en compte l’ús de materials

que poden emetre substàncies tòxiques (CFC, COV,) que poden tenir un perjudici per les persones i

reciclables, materials que incorporin elements reciclats i materials que disposin d’algun tipus d’eco

per l’entorn proper de l’obra. S’haurà de requerir que el personal d’obra treballi amb l’equip adequat i

etiqueta.

que aquest sigui homologat per tal que no es produeixin les emissions.
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2.4.1.2

2.4.1.3

Disminuir la pols generada per l’obra

Formació específica dels operaris

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació

Sempre que sigui possible, s’evitarà la generació de pols mitjançant regs o altres sistemes.

ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà
L’amassament del formigó o del morter es farà amb la formigonera i mai directament sobre el

els operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es

paviment o la rasa.

proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a
l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha

Les caixes dels camions que transportin materials que puguin generar pols es cobriran amb lones

rebut aquesta formació.

en tots els recorreguts (interns i externs a l’obra). Es cobriran amb lones les superfícies dels aplecs
provisionals. Es faran regs periòdics d’aquelles parts de l’obra on es produeixin grans volums de

Es disposarà de màquines que realitzin escombrats periòdics del sòl juntament amb els rentats.

pols.
Es tancaran els elements necessaris pel transport de materials (cintes transportadores) mitjançant
S’hauran d’aconseguir velocitats de vehicles a l’obra inferior a 30 Km/h, amb ITV vigent i fitxa de

carenats o ruixar el material transportat.

manteniment.
2.4.2

S’han de rentar les rodes dels vehicles d’obra per tal d’evitar generar pols.

EMISSIÓ D’OLORS

Es contemplarà el fet que en cas d’haver de realitzar una activitat que pugui provocar una elevada

S’hauran de realitzar aspiracions localitzades de pols en el tall de materials i en la mesura que sigui
possible.

contaminació odorífera, s’informarà prèviament a la població propera al respecte.
En quant a les aigües residuals, es prendran les mesures correctores necessàries segons les
indicacions establertes per la Direcció de Serveis del cicle de l’Aigua.

S’haurà d’evitar tenir maquinària i equips engegats sense treballar.
Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats de moviment de terres.

2.4.2.1

El tall de peces ceràmiques i/o hidràuliques es farà, prioritàriament amb guillotina o, altrament, amb
maquinària prevista de via humida.

Formació específica dels operaris

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació
ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà
als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es
proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a

S’injectarà aigua en les feines de perforació i voladures.

l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha

Es col·locarà aspiració localitzada, filtres i carenat en plantes de formigó, asfàltiques i en zones de

rebut aquesta formació.

trituració de material
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2.4.3

EMISSIÓ DE SOROLL I VIBRACIONS. IMPACTE ACÚSTIC
Les obres amb durada superior a 3 mesos hauran de disposar d’un servei ambiental amb formació i

Els impactes acústics s’originen per:


els treballs de la maquinària i plantes de treball.

experiència acreditada en acústica que realitzarà un seguiment periòdic de l’impacte acústic de



el pas constant de vehicles de gran tonatge per l’entorn.

l’obra.

La vigilància i control que es porti a terme en aquesta fase del projecte, permetrà minimitzar els

Qualsevol actuació relacionada amb l’execució de les obres que:
 superin els llindars màxims permesos per la normativa vigent en matèria acústica, en

impactes sonors. Les màquines i les instal·lacions excessivament sorolloses caldria situar-les en

període diürn, durant més de set dies i/o que generi un increment igual o superior a 10

punts allunyats de les cases habitades i dels nuclis urbans.

dB(A) sobre el nivell guia de la zona a una distància de dos metres de les obres,
 per llurs característiques o per l’afecció que comporten a la ciutat, no es puguin executar

És imprescindible fixar i controlar els horaris de treball en la construcció, evitant les tasques

durant l’horari establert o entre setmana,

sorolloses en les hores de repòs nocturn o en els dies festius.

 tot i treballar, dins l’horari establert, s’executin a prop d’equipaments d’alta sensibilitat,
2.4.3.1

entenent per aquests: escoles, escoles bressol, equipaments sanitaris, biblioteques, i

Disminuir les molèsties per vibracions i soroll

residències de gent gran.

Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims establerts en
la Llei de protecció contra la contaminació acústica. S’entén per soroll produït per les activitats, el

Hauran de seguir el “Procediment per l’autorització d’actuacions d’obres sorolloses i/o fora d’horari,

que prové de les màquines, les instal·lacions, les obres.

que tinguin lloc a la Ciutat de Barcelona” i presentar-lo als Departaments encarregats de la
concessió de les llicències d’implantació a l’espai públic.

En tot cas, de forma voluntària i si la direcció d’execució ho requereix, es podrà realitzar una lectura

Aconseguir velocitat de vehicles a l’obra inferior a 30 Km/h, amb ITV vigent i fitxa de manteniment.

dels nivells sonors per tal de comprovar que l’activitat de construcció no genera un soroll superior al

Serà necessari realitzar revisions periòdiques a tots els vehicles de l’obra, i pel que fa a la

fixat en la normativa vigent. En cas que es superin els nivells sonors establerts, es demanarà el

maquinària d’obra amb motor diesel hauran d’utilitzar-se depuradors catalítics o per barboteig

permís corresponent.

d’aigua i filtres.

Totes les màquines que treballin a la via pública hauran de complir els següents requeriments:

Els nivells de soroll i vibracions s’han de mantenir per sota dels valors establerts a la legislació

certificat d’homologació CE o certificat de conformitat CE i placa en la qual s’indiqui el nivell màxim

vigent.

de potència acústica.
2.4.3.2

Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública hauran de tenir un nivell de potència de com

Horari de l’obra

a màxim 95 dB. En el cas que l’obra tingui una durada prevista superior a 3 mesos, s’haurà de

L’horari de funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs a l’espai públic i en les obres de

substituir per una escomesa elèctrica.

construcció es fixa entre les 8 i les 20 hores de dilluns a divendres, allargant-se fins les 21h els
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treballs que no utilitzin maquinària. Les obres de serveis i canalitzacions però, tenen fixat el seu

 Al carrer de les Santjoanistes ( des del carrer de la Gleva fins al carrer Saragossa): es

horari d’actuació entre les 8 i les 18 hores.

proposa la col·locació d’ aplics a façana amb projector tipus Salvi Basic de 32 LED’s i 33W
o similar, ubicades unilateralment amb una interdistància de 14m.

Fora d’aquest horari, només es permet executar, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, que haurà d’estar

 Al tram entre el carrer Saragossa i la plaça Mañé i Flaquer es proposa la substitució de

disponible a peu d’obra:

l’enllumenat actual per llumeneres tipus BASIC 490 LAT WM mòdul LED de 32 leds 33W de

 Les obres que s’hagin d’executar urgentment amb la finalitat de restablir un servei essencial

Salvi. Es col·locaran sobre columna tipus Micra a una alçada de 5.5m, amb distribució

per als ciutadans, com ara el subministrament d’electricitat, d’aigua, de gas i de telèfon, i els

unilateral cada 10,7m. Mantenint la ubicació actual.

serveis relacionats amb l’ús i la difusió de les noves tecnologies fins al moment que
s’aconsegueixi restablir el servei avariat;
 Les obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones i els
béns. Els treballs posteriors de restitució a l’estat original de la via pública s’ajustaran a

2.5
2.5.1

l’horari normal de treball a l’obra.

SÒL I SUBSÒL
OCUPACIÓ DEL TERRENY
2.5.1.1

Netedat de l’obra

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden

Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de materials i fang. Es controlarà que

produir sobre la circulació, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en una data i

les rodes dels vehicles que entren i surtin de l’obra no embrutin de fang, restes de formigó, l’entorn

horari específic.

de l’obra. Aquesta prescripció implica que la pròpia obra es trobi en correctes condicions de neteja,
ja que és la millor garantia per minimitzar les afeccions a l'entorn exterior.

2.4.3.3

En general, s’han de prendre les mesures necessàries perquè, en cessar l’exercici de l’activitat,

Formació específica dels operaris

s’eviti qualsevol risc de contaminació i perquè el lloc de l’activitat quedi en un estat satisfactori, de tal

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació

manera que l’impacte ambiental sigui el mínim possible respecte l’estat inicial en què es trobava.

ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà

Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se, amb precaució, evitant sorolls

als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es

innecessaris i es deixaran nets els espais utilitzats.

proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a
l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha

Es important que no apareguin problemes d’accés a cap punt de l’obra. Està prohibit col·locar

rebut aquesta formació.

qualsevol tipus d’obstacles o d’objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin, dificultin o facin perillosa la
lliure circulació de vianants o vehicles.

2.4.4

IMPACTE LUMÍNIC

 Al carrer de les Santjoanistes ( des del carrer Balmes fins al carrer de la Gleva): es proposa
la col·locació de columnes Micra de 5,5m d’alçada amb projector tipus Salvi Basic de 32
LED’s i 33W o similar, ubicades unilateralment amb una interdistància de 14m.

Es senyalitzaran les zones destinades a l’aplec de materials, a l’aplec de residus i a la zona de
neteja de canaletes. El contractista haurà de presentar a la Direcció d’execució per la seva
aprovació, una proposta dels punts escollits per totes aquestes activitats, la gestió dels espais que
es pensa aplicar i un estudi de restauració dels mateixos.
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La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb la Direcció de Servei d’Inversions i
2.5.1.2

Espai vial i la Direcció de Serveis d’Espais Verds de l’Àrea de Medi Ambient.

Restauració i condicionament del terreny ocupat

Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els espais
2.5.1.3

ocupats per les obres en la mateixa situació en què es troba el seu entorn.

Delimitació de l’obra

Les casetes i els contenidors es col·locaran a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. Si
Un cop es donin per acabats els abocaments, es procedirà a la clausura dels abocadors portant a

per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de

terme les següents actuacions:

l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui

 condicionament de la superfície.

durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran en el pla de seguretat les àrees

 reperfilat de la superfície del terreny a una pendent 3H:2V.

previstes per a aquest fi.

 estesa de terra vegetal amb un gruix mínim de 30 cm.
És convenient situar les instal·lacions provisionals en una zona de nul interès socioeconòmic, com
L’adjudicatari de les obres o el titular de la llicència repararà, al seu càrrec, els desperfectes

són les àrees degradades o abandonades, els camps de conreu sense cultivar o prats de pastura, i

ocasionats per les obres.

evitant possibles afeccions a la flora i la fauna o els indrets d’especial interès paisatgístic.

Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de l’obra que hagin resultat malmesos durant el

Les instal·lacions auxiliars s’hauran d’ubicar en una zona el menys allunyada possible de l’obra per

termini de l’execució de les obres, seran reposats a càrrec del contractista, amb elements de qualitat

tal de reduir el trànsit de vehicles per zones urbanes i alienes a la traça. També és important que

similar a la inicial i es col·locaran d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació

sigui de fàcil accés des de l’obra.

d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat.
La ubicació dels abocadors haurà de ser en àrees d’escàs o nul interès socioeconòmic, en terrenys
La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les característiques i dimensions mínimes

abandonats o degradats, evitant possibles afectacions a la flora i a la fauna. A més, caldrà que

indicades a l’Ordenança sobre obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal.

estiguin allunyats dels sistemes hidrològics de la zona per no contaminar els cursos fluvials.

La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres

També hauran d’estar en una zona el menys allunyada possible de l’obra per tal de reduir el trànsit

hauran de ser completades en el moment de finalitzar les obres.

de la maquinària per les zones poblades i alienes a la traça.

Els guals de caire provisional, s’hauran de demolir un cop executada l’obra, havent de restaurar i

Cal que es situïn en una zona estable geològicament que no pugui sofrir efectes relacionats amb

condicionar la zona ocupada a les seves característiques originals. Tanmateix, s’haurà de

augments dels processos erosius, i contaminants de les aigües tant superficials com subterrànies.

reconstruir la zona modificada provisionalment a les seves condicions inicials.
És preferible utilitzar zones planeres.
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2.5.1.4

Mesures relatives a la prevenció d’incendis forestals

L’obra s’ajustarà al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà d’informar,

En funció de la vegetació afectada pels diferents traçats proposats, es considera necessària

documentar i aprovar prèviament, d’una manera preventiva. Les tanques d’obra delimitaran el

l’aplicació de mesures correctores de protecció d’incendis. Aquestes mesures complementen les

perímetre de l’àmbit de l’obra.

actuacions recollides en el Decret 64/1995, del 7 de març, on s’estableixen les mesures de
prevenció d’incendis forestals a la Comunitat Autònoma de Catalunya i al Decret 130/1998.

Només s’admetrà temporalment el desplaçament de tanques per fer treballs de càrrega i descàrrega

D’acord amb el Decret 130/1998 cal tenir present:

de material, reduint-se la zona afectada al mínim imprescindible per fer aquesta tasca i

 zona de seguretat: franja de terreny lliure de vegetació arbustiva, herbàcia seca i de restes

exclusivament en l’ interval de temps en què es realitzin.

vegetals morts.
 zona de protecció: franja de terreny formada per una massa arbrada i/o arbustiva aclarida,

Les tanques seran metàl·liques i validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de l’obra.
En cap cas no s’admetrà la cinta plàstica. El contractista vetllarà pel correcte estat de les tanques i
del tancament.

que evita la continuïtat vertical i horitzontal entre els estrats arbustius i arbori.
Per disminuir el risc d’incendis al llarg de la fase de construcció, es proposen les següents mesures
preventives:

El tancament tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als contenidors de
recollida d’escombraries.

 Queda prohibit al llarg de les obres: encendre foc fora dels llocs condicionats per a fer-ho,
cremar rostolls o restes vegetals excepte en els períodes establerts per l’Administració;
llençar o abandonar puntes de cigarretes o altres objectes en combustió, així com llençar o

El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, publicitat
il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.

abandonar sobre el terreny qualsevol tipus de material combustible, papers, plàstics, vidres i
altres tipus de residus i escombraries.
 Els camins i pistes hauran de mantenir-se lliures d’obstacles que impedeixin el pas i
maniobra de vehicles, i nets de residus i deixalles.

Les tanques estaran alineades i unides entre si.

 Els llocs d’emplaçament de grups electrògens, motors o equips elèctrics hauran de

Si l’obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, aquestes tapes estaran
envoltades per tanques i degudament senyalitzades.

mantenir-se lliures de vegetació i tindran al descobert el sòl mineral.
 La càrrega de combustible a les màquines es farà en fred, amb el motor parat i sense fumar
el personal que realitza l’operació.

El tancament de l’obra s’estén a la zona on es realitzen els treballs i a la zona destinada a
emmagatzematge d’accessoris, utillatge, maquinària, casetes i contenidors.

 Quan existeixin motors d’explosió o elèctrics, serà necessari comptar amb extintors
d’escuma o gas carbònic.
 Totes les restes de tala i desbrossades seran eliminades ràpidament després d’haver-se
generat i no es podran deixar al peu de l’obra. Caldrà gestionar-les com a restes vegetals a
través del corresponent gestor autoritzat.
 Les zones d’instal·lacions auxiliars hauran d’estar lliures de matolls i de vegetació seca.
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 En períodes de risc alt (15 de març a 15 d’octubre) no es permetrà als operaris encendre
foc en les àrees properes a zones forestals (a menys de 500 m). En la resta de l’any, per
poder portar a terme cremes importants es demanarà el corresponent permís a l’autoritat
competent, tal i com estableix la normativa actual.
 Eliminar tots els materials resultants de les desforestacions i d’esbrossada obligades per la
construcció de la carretera el més aviat possible.
 Ubicar a les zones més netes de vegetació i amb menys risc d’incendi els pàrquings de
maquinària.
 Establiment d’una zona de seguretat que tindrà una amplada mínima d’1 m des del límit
exterior de la calçada. En aquesta franja es farà una neteja periòdica de la vegetació
arbustiva i herbàcia i de qualsevol tipus de resta vegetal que pogués propagar el foc en cas
d’incendi. Les plantacions d’arbres començaran sempre a una distància mínima a de 3 m
del peu de la carretera.
 Les restes vegetals procedents de les podes i estassades que no puguin ser utilitzades com
a llenya, així com les restes vegetals mortes, caldrà eliminar-les o consumir-les en
cremadors controlats o cremadors mòbils, però mai es podran portar a abocador.
 A les zones d’alt risc d’incendis com amb vegetació que presenti un alt nivell d’inflamabilitat,
caldria pensar en la possibilitat de construir uns dipòsits amb un volum que permetés
carregar diverses vegades els camions autobombes.

2.5.2

AFECTACIÓ A LES PROPIETATS FÍSIQUES DEL SÒL

S’ha d’evitar canvis en la qualitat del sòl durant la construcció.
En general, des de l’inici de l’obra s’ha d’evitar l’abocament o abandó d’objectes, de residus o altres
deixalles fora dels llocs autoritzats, especialment cal estudiar la possible contaminació del sòl per
l’abocament de productes contaminants procedents de la maquinària, vehicles i de les operacions
amb formigó.
Els sòls que allotjaran la maquinària hauran d’estar impermeabilitzats de tal manera que s’eviti la
transmissió de substàncies de diferent naturalesa cap al terreny. Per tant, les operacions de
manteniment (canvis d’oli, aplicació de lubricants, desgreixants) s’hauran d’executar sobre aquestes
plataformes, que disposaran a més d’un sistema de drenatge o canaleta amb pendent suficient com
per a transportar per gravetat els líquids residuals generats cap a una arqueta de recollida,
impermeabilitzada i estanca, que acollirà finalment aquests residus.
Una vegada seleccionada i delimitada l’àrea escollida pel parc de maquinària, es procedirà a la
retirada d’una capa d’uns 30 cm de terra vegetal que es conservarà en uns punts o àrees
degudament condicionades com a abocadors temporals de terres.
En qualsevol cas, s’evitarà el vessament i l’escorrentia d’olis i greixos, i demés residus líquids tòxics

2.5.1.5

procedents del parc de maquinària, fora de dita superfície impermeabilitzada.

Formació específica dels operaris

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació
ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà
als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es
proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a
l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha

L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. La neteja de cubes, com a tal, es farà a la
planta. A l’obra únicament es podrà autoritzar la neteja de les canaletes de les cubes dels camions i,
per fer-ho, s’adequarà un espai a l’obra, degudament senyalitzat. L’aigua resultant del rentat de
canaletes s’utilitzarà preferiblement, com a rec pel curat del formigó.

rebut aquesta formació.
S’aplicarà la legislació corresponent.
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Si es condiciona un recipient per abocar-hi les aigües de neteja i el material sobrant (ubicat en un

 Situar les activitats auxiliars de l’obra a superfícies allunyades de la xarxa de

lloc concret i senyalitzat), haurà d’estar impermeabilitzat. Al final de l’obra, o quan el recipient estigui

clavegueram i lleres naturals, a més adequar aquestes zones de la manera

ple, es gestionarà el residu mitjançant un gestor autoritzat.

adient per tal de poder recollir un possible vessament accidental abans que
aquest filtri o arribi a algun curs d’aigua.

En el cas que no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà constància per
escrit de què les restes de formigó han estat abocades en instal·lacions adients (a la pròpia central o
en un centre específic mitjançant cubes de decantació).

 Les operacions més crítiques es realitzaran a una zona concreta degudament
senyalitzada e impermeabilitzada.
 Durant el desenvolupament de l’obra s’establirà un seguiment específic sobre
l’abocament de substàncies al clavegueram.

S'evitaran abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de formigoneres, olis, greixos, restes de
manteniment de maquinària, additius.

 Els productes més contaminants, com olis, combustibles, líquids desencofrats,
etc., hauran de tenir un contenidor específic ubicat en el lloc corresponent per tal
de permetre la seva correcta gestió. L’espai destinat a la ubicació dels

Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram s’establirà un

contenidors de residus, especialment els líquids, es protegirà de manera que

seguiment específic durant el desenvolupament de l’obra.

sigui impermeable i es puguin recollir els vessaments.

Tots el vehicles i màquines que s’utilitzin estaran al corrent de les inspeccions tècniques que els
pertoquin.

 Inspecció diària de la maquinària per a comprovar que no presenta fuites d’oli o
altres substàncies. En cas contrari es procedirà a la seva reparació. Si durant les
obres es detecta un vessament subsuperficial, es procedirà a sanejar el sòl

En general es prohibeix qualsevol tipus d’abocament, i en particular el de substàncies líquides,
sense l’autorització expressa de la direcció de les obres.

afectat substituint-lo per material granular. El sòl contaminat es tractarà com
residu no especial, d’acord al catàleg de residus.
 En cas que els canvis d’oli els realitzi un empresa autoritzada es conservaran els

Les empreses subcontractades hauran d’estar informades d’aquest tema mitjançant reunions amb el
contractista o incloent aquests aspectes en els contractes particulars. Es procurarà que en aquests
contractes s’obligui al subcontractista a gestionar els residus que genera (excepte en el cas de
residus petris).

vals conforme aquest canvis s’han realitzat en una zona condicionada i a tota la
maquinària existent a l’obra.
 Les restes produïdes durant la construcció no podran utilitzar-se com a material
de replè sense l’autorització de la direcció de les obres.
 En els formigonats in-situ en contacte amb el terreny (fonaments, solers, capes

Com a conseqüència de la prohibició esmentada, la única possibilitat de vessament descontrolat a
l’obra és accidental, aspecte que es tracta de prevenir amb les mesures següents:
 Per tal de poder actuar enfront de possibles vessaments accidentals, s’haurà de
tenir previst a l’obra un petit aplec de material absorbent adequat.
 Es tindran en compte les precaucions i prohibicions generals relatives a cursos
d’aigua.

de neteja, etc.), es comprovaran les condicions del sòl i es tendirà a utilitzar,
sempre que sigui possible, formigons menys fluids (consistència tova o plàstica).
 Si a l‘inici dels treballs d’excavació les condicions del terreny variessin respecte
l’estudi geotècnic, el contractista procedirà a realitzar un informe específic on
figuri com han variat les condicions i s’aportin propostes de solucions
d’adaptació.
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2.6
La solució per evitar els efectes de la contaminació no necessàriament ha de ser la eliminació.
L’esser humà genera rebuig, i no sempre és possible eliminar-los. Reduir-los a la seva mínima
expressió també pot ser una opció, ja que la natura pot absorbir certs graus de contaminació. En
ambdós casos, reducció o eliminació, la contaminació es pot preveure, mitjançant tecnologies mes
netes, utilitzant materials biodegradables o no tòxics; a través del reciclatge, utilitzant el rebuig per
generar nous productes i també, substituint el consum de productes que generen contaminació
durant la seva elaboració i us per productes mes amigables amb l’ambient.

2.6.1

HIDROLOGIA
AFECTACIÓ DELS SISTEMES DE DRENATGE SUPERFICIALS

Les actuacions projectades consisteixen en la millora del sanejament existent i l’adequació del
mateix a les noves secció dels carrers projectades.
Tan sols es podran abocar efluents directament al clavegueram si es compleixen els valors
establerts per les legislacions vigents.
En el cas d’utilitzar processos que generin llots, beurades, resines, s’haurà de disposar a l’obra

Abans d’iniciar les obres cal realitzar un estudi de la naturalesa del terreny afectat per l’obra
analitzant la seva aptitud i estabilitat en front de les sol·licitacions previstes, tant temporals durant
l’execució com definitives durant l’explotació de l’actuació prevista, així com la seva agressivitat
potencial. Caldrà estudiar els antecedents sobre l’ús del sòl, especialment per analitzar la seva
possible contaminació i, cas de ser necessari, preveure les mesures per a la seva descontaminació.

d’algun element, que permeti el tractament físic o químic previ al seu aprofitament. En última
instància, si les aigües no poden abocar-se a clavegueram, hauran de ser eliminades mitjançant
camió cisterna i gestionades per un gestor autoritzat. En aquest últim cas, el contractista haurà
d’aportar l’acreditació de l’empresa gestora i la documentació de seguiment de les aigües residuals
que informin sobre el correcte destí i tractament de les mateixes.
En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment

2.5.3

FORMACIÓ ESPECÍFICA DELS OPERARIS

contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin alterar les

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació

condicions originals de l’entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats.

ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà
als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es

D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit

proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a

realitzar operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra, en el clavegueram proper a la zona,

l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha

essent necessari efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees habilitades

rebut aquesta formació.

per a tal activitat, mitjançant l’ús de mànegues.

S’aplicarà la legislació corresponent.

En cas que sigui necessari, s’adoptaran les mesures oportunes per tal de protegir el sòl de l’erosió
canalitzant correctament l’escorriment de les aigües pluvials i si la xarxa a connectar-ho permet
prèvia autorització de la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua.
Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i pels processos constructius,
solen estar molt relacionats amb possibles alteracions sobre la claredat i la qualitat les masses
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d’aigua. En aquests casos, a més del perill d’arrossegament de sòlids, l’execució de l’obra pot

Totes les actuacions al subsòl es faran de manera que no afectin els sistemes hídrics subterranis

provocar també efluents que arribin a superar els límits permesos per la legislació vigent i si

pel qual inclouran un estudi de les condicions hidrogeològiques i incorporaran les mesures per a no

s’aboquen sobre els medis receptors, afectar negativament la qualitat ecològica de l’entorn.

afectar-lo.

D’altra banda, certes operacions de manteniment de la maquinària (canvis d’oli, rentat de

En qualsevol cas caldrà un informe previ favorable del Departament d’Abastament sobre l’afectació

formigoneres.) generen residus que poden resultar força contaminants si no es gestionen

als aqüífers, de les mesures correctores adoptades i del possible aprofitament de l’aigua

correctament.

bombejada.

Totes aquestes activitats requereixen l’aplicació de mesures preventives adaptades a la tipologia

Els projectes hauran d’incorporar les actuacions previstes al Pla d’aprofitament dels recursos hídrics

d’afecció potencial i a les característiques implícites a cada obra.

alternatius a l’àmbit de l’obra.

Durant la fase de moviment de terres en qualsevol tipologia d’obra, apareixen talussos i/o noves

Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i pels processos constructius,

superfícies desprotegides que poden patir fenòmens erosius en el cas de produir-se pluges

solen estar molt relacionats amb possibles alteracions sobre la qualitat i la quantitat de les masses

intenses. Aquestes situacions poden arribar a provocar importants acumulacions de sediments en la

d’aigua.

xarxa de drenatge propera si no s’estableixen mesures preventives al respecte.
D’altra banda, certes operacions de manteniment de la maquinària (canvis d’oli, rentat de

S’aplicarà la legislació corresponent.

formigoneres) generen residus que s’infiltren al terreny i que poden resultar força contaminants si no
2.6.2

es gestionen correctament.

AFECTACIÓ ALS SISTEMES HÍDRICS SUBTERRANIS

Evitar canvis en la qualitat, quantitat i drenatge de les aigües subterrànies durant la construcció:

Totes aquestes activitats requereixen l’aplicació de mesures preventives adaptades a la tipologia

Quan no sigui possible evitar l’afectació caldrà tenir present el que es disposa a l’art 102 de
l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà de la Ciutat en el sentit que queda prohibit l’abocament
al clavegueram de les aigües bombejades des del subsòl quan puguin aprofitar-se pels serveis
municipals.
D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit
realitzar operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra en el clavegueram proper a la zona,
essent necessari efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees habilitades
per a tal activitat, mitjançant l’ús de mànegues.

d’afecció potencial i a les característiques implícites a cada obra.
Aquestes situacions poden arribar a provocar importants acumulacions de sediments en els cursos
d’aigua propers si no s’estableixen mesures preventives al respecte.
En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment
contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin alterar les
condicions originals de l’entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats.
Caldrà controlar les obres de fonamentació de les estructures per tal que no afectin a cap aqüífer, ni
provoquin cap efecte pantalla de retenció de les aigües subterrànies.
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Es considera adient tenir les plantes de treball en zones allunyades dels terrenys més permeables

La plataforma de la carretera haurà de tenir una cuneta formigonada per conduir les aigües fins el

per evitar els riscos de contaminació de les aigües subterrànies. Assignar prèviament una ubicació

desguàs natural i als talussos en desmunt haurà d’haver-hi cunetes de guarda i cunetes al peu del

adient als magatzems de productes químics i zones de canvi d’oli, així com el pàrquing de

talús. Per contra els terraplens hauran de disposar dels corresponents sistemes d’evacuació

maquinària, per evitar possibles filtracions, de manera que se situïn sobre terrenys poc permeables.

d’aigües (bordons longitudinals, baixants, etc.).

Es preveu la construcció d’obres de drenatge que estan indicades en el corresponen annex

Cal tenir en compte les següents actuacions per tal de minimitzar la possible contaminació:

d’hidrologia del projecte.

 Definir una zona de neteja de les canaletes de les cubetes de formigó
 Aplegar els materials que poden contaminar, en condicions de seguretat (no posar-los en

No es podrà tallar mai el curs d’un riu o rierol i cal preveure reduir al mínim el temps de desviament

contacte amb el sòl, etc.)

provisional dels rius, rieres i torrents sense deixar-los mai sense pas d’aigua. Sempre caldrà

 Definir una zona per fer el manteniment de la maquinària (olis, gas-oils, etc.)

retornar-los el més aviat possible a les seves condicions inicials.
En els formigonats in-situ en contacte amb el terreny, es comprovaran les condicions del sòl.
No es podrà utilitzar com a zones de dipòsits temporals de terres o abocadors de productes o

S’aplicarà la legislació corresponent.

substàncies químiques, o de zones de parc de treball ni de pàrquing de maquinària, els llocs propers
als cursos fluvials per evitar problemes de contaminacions.

2.6.3

CONSUMS D’AIGUA

Per evitar l’afectació directe de les aigües del riu per la construcció de les estructures es preveu la

S’ha d’estudiar la possibilitat d’ús d’aigua subterrània o d’aprofitament d’aigua de pluja per l’execució

col·locació de barreres de retenció de sediments per evitar que possibles substàncies contaminants

de l’obra.

produïdes per la construcció dels pilars dels ponts o altres estructures situades prop de les lleres,
puguin arribar al curs fluvial. Aquestes barreres estaran formades per una alineació de bales de

S’utilitzarà, sempre que sigui possible, aigua no potable per les activitats d’obra, pel que caldrà

palla col·locades al portell amb una doble fila i fixades entre sí i amb el terra amb l’ajuda de piquetes

definir les possibilitats d’ús d’aigua subterrània, sigui de la pròpia obra, sigui mitjançant la xarxa

que les han de fixar.

municipal de distribució d’aigua no potable, per tal d’aprofitar-la en les diferents activitats d’obra que
necessitin aigua. En qualsevol cas caldrà disposar de les corresponents autoritzacions.

Construcció de guals provisionals per travessar el curs d’aigua afectat mentre no tinguin funcionalitat
els viaductes projectats. Aquesta actuació no es podrà fer sense la corresponent autorització de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquests guals provisionals caldrà demolir-los i retirar-los una
vegada finalitzada la construcció de l’estructura.
Evitar la caiguda de terres i roques a les lleres de rieres.

2.6.3.1

En l'execució de l'obra es realitzarà, periòdicament, un seguiment del consum d'aigua real,
procurant ajustar-lo a les necessitats raonables. Es farà una comparativa de consums d’aigua per
les mateixes activitats, per tal de poder fer una avaluació del consum de cada unitat d’obra. Cal
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utilitzar l’aigua de manera racional, eficaç i eficient. Es tracta de conèixer el consum i detectar
desviacions no justificades. S’han d’establir mesures de foment per l’estalvi d’aigua.

2.7

ENERGIA

2.7.1

Les unitats d’obra afectades són, principalment, les relacionades amb la compactació de terres, regs

CONSUM ENERGÈTIC

En quant a la senyalització, caldrà senyalar específicament amb cartells els abocadors actius de la

periòdics de l’entorn de l’obra i el curat del formigó (in-situ).

zona, les zones d’acopi de terres vegetals, les àrees on es copien els residus indicant els

Les mesures correctores a aplicar en quant al reg de la superfície no pavimentada serien:

punts de neteja de les canaletes de les cubes de formigó.

contenidors de cada tipus, el punt de canvi d’oli dels vehicles, la zona de neteja dels mateixos, i els

a) regar periòdicament els accessos i les àrees a on tinguin lloc els moviments de terres.
b) regar periòdicament tots els camins de circulació i accés a l’obra.
En condicions meteorològiques normals i no en temporades seques, o al contrari de molta pluja, es
recomana:
a) regar una vegada al dia mentre duri el moviment de vehicles o de terres. Això durant els
mesos de maig a octubre.
b) regar dues vegades per setmana mentre duri el moviment de vehicles o de terres. Això
durant els mesos de novembre a abril.
La mitjana d’aplicació en la temporada seca es preveu de 2 litres per cada m2 i es portaria a terme
per polvorització o difusió des del camió o tractor.

2.7.1.1

Ús de maquinària eficient i registre de consums

El contractista al llarg de l’obra ha de dur a terme un registre dels consums energètics per tal de
prendre mesures correctores en cas que s’observin consums desmesurats. Al mercat hi ha equips
elèctrics amb motors d’arrencada progressiva mitjançant variadors de freqüència o bé motors d’alta
eficiència que redueixen el consum energètic i que en cas que es consideri oportú poden ser
requerides al contractista.
S’ha de fer un seguiment del consum energètic en quant als aspectes ambientals dels següents
punts:
 Consum de matèries primes

2.6.3.2

 Consum d’aigua

Formació específica dels operaris

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació

 Consum de combustibles fòssils

ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà

 Consum d’electricitat

als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es
proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a

La gestió adequada i els punts a controlar del consum energètic en quant als aspectes ambientals

l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha

serà la següent:
 Consum de matèries primes :

rebut aquesta formació.

o Planificar les compres per evitar excedents
o Correcte aplec de materials

S’aplicarà la legislació corresponent.

o Evitar l’afecció del medi als materials aplegats:
o Es controlarà el material aplegat tapat amb lones impermeables.
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2.8

 Consum d’aigua:
o Planificar correctament les activitats per tal d’optimitzar l’ús de l’aigua:
o Es controlaran les conduccions o connexions de xarxa d’aigua en bon estat i la
utilització d’aigua no potable en activitats d’obra.

d’un correcte subministrament i ubicació d’aplecs segons les

característiques de l’obra.
o Manteniment de la maquinària
o Controlarem la velocitat de vehicles a l’obra inferior a 30 km/h, farem un llistat de
maquinària amb ITV vigent / fitxa de manteniment i de maquinària auxiliar amb
marcatge CE.

Excepte el cartell d’obra, la possible col·locació d’altres rètols o cartelleres es regirà per l’Ordenança

Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge, les activitats auxiliars, no creïn un impacte visual
important ni afectin a la població, tant interna com externa al recinte.
El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, publicitat
il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.
Un cop acabada la funcionalitat de les instal·lacions provisionals es procedirà al seu
desmantellament.

 Consum d’electricitat:
o Planificar les instal·lacions elèctriques i la maquinària de l’obra per evitar consums
innecessaris
o Controlarem l’enllumenat encès sense necessitat.
2.7.1.2

Formació específica dels operaris

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació
ambiental, aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà
als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es
proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a
l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha
rebut aquesta formació.
S’aplicarà la legislació corresponent.

ANNEX MEMÒRIA MEDIAMBIENTAL
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dels usos del paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament.

 Consum de combustibles fòssils
o Planificació

2.8.1

PAISATGE
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1

INTRODUCCIÓ
2.2

ARBRAT VIARI

El present projecte ha estat estudiat per tal de dur a terme una gestió de les zones verdes que

Majoritàriament l’arbrat existent es mantindrà, tot i que es preveu la retirada de 4 peus al creuament

s’adaptin a les condicions climàtiques tant mediterrànies com urbanes de la zona, tot protegint el

entre el carrer Mallorca i el carrer Getafe per tal de millorar la visibilitat de l’aparcament a mesura

medi ambient, contemplant la racionalització de les tasques de manteniment, i sense deixar de

que ascendeixes pel carrer Mallorca.

respectar la biologia de l’arbre.
No es preveu la plantació de nou arbrat viari.
2

ESPAI VERD
3

SISTEMA DE REG

En tot el procés de l’obra es tindran en compte les Ordenances Generals del Medi Ambient Urbà,
En tot l’àmbit del projecte s’han utilitzat espècies adaptades a les condicions ambientals del clima

així com l’ordenança sobre obres i instal·lacions de serveis en el domini públic Municipal.

mediterrani i per tant es fa innecessària la disposició de cap sistema de reg.
2.1

TALÚS VEGETAT

Per revegetar els talussos que es generaran amb la construcció i millorar la percepció visual del
projecte es plantarà mitjançant hidrosembra tot l’àmbit que queda sense asfaltar.
La hidrosembra és una tècnica que consisteix en la projecció d'una barreja de llavors i altres
elements sobre el terreny. S'usa aquesta tècnica per aconseguir una sembra més fàcil i ràpida i
perquè les seves condicions asseguren una major germinació i per tant més possibilitats de
revegetació del terreny.
La hidrosembra tindrà la següent composició:
•

Hidrosembra de barreja de llavors per a prat tipus rústic de baix manteniment Brachypodium
Phoenicoides i Brachypodium retusum o a decidir per la DF, amb una dosificació de 30
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador
sintètic.
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1

•

OBJECTE

L’objecte d’aquest annex és definir les actuacions necessàries per dissenyar una xarxa d’enllumenat
públic Al nou aparcament del carrer Mallorca de Rubí.

2

Igualment es tindran les següents consideracions

ENLLUMENAT EXISTENT

Actualment la xarxa d’enllumenat dóna servei al carrer existent però és insuficient pel nou
aparcament projectat. Els punts de llum existent i la instal·lació es mantindran i es col·locaran nous

Miquel Gomita i Canaldas.

•

Factor de conservació de 0,80 màxim per a Leds

•

Potència màxima dels Leds de 100W

•

Enllumenat amb Leds amb temperatura de color de 3000ºK en vorera i calçada.

•

Alçades de columnes mínimes per facilitar el posterior manteniment.

Tota la instal·lació de cablejat serà soterrada.

punts de llum per l’aparcament.
La nova instal·lació es connectarà en el quadre existent situat entre els carrers d’Antoni de Borja i

Uniformitat mínima de 0,40

4

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Finalment i segons indicacions de l’ajuntament, es proposa la implantació de llumeneres tipus
AVENUE mòdul LED de 60 leds 150W de NOVATILU que tot i tenir una potència superior a

3

l’especificada per plecs és la que s’escau millor al projecte. Es col·locaran sobre columna tipus de

CRITERIS DE DISSENY GENERALS

Per a la realització del projecte de l'enllumenat públic s'han tingut en compte els següents objectius:
•

Proporcionar un nivell d’il·luminació adient per a l’espai en qüestió, procurant reduir al mínim
l'enlluernament o incomoditat visual. Es vol aconseguir un nivell de contaminació lumínica
molt reduït sense que això afecti a la bona visibilitat dels usuaris. Tanmateix, és
imprescindible que el tipus d’il·luminació s’adeqüi a l’ús de cada espai.
Eliminar les zones fosques per disminuir la sensació d’inseguretat.

•

Aconseguir una bona relació entre el rendiment de la instal·lació, el seu cost i la seva
eficàcia.

Els requisits donats pel plec condicions tècniques municipals per a les instal·lacions
d’enllumenat públic a la ciutat de Rubí donat que es tracta d’una àrea que precisa d’una
lluminositat mitjana (Zones urbanes residencials, on les calçades (vies de trànsit rodat i voreres)
són:
•

Il·luminació mitjana de 15 -10 lux

Cada punt de llum portarà la seva caixa de connexió a la base del bàcul, amb els seus borns i
fusibles.
El cable serà de coure tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6mm2 armat amb coberta de PVC i un

•

es troben il·luminades) i que es pot considerar com a via de baixa velocitat (Classificació D1)

nou metres i mig.

aïllament de polietilè reticular per una millor protecció contra la línia. A fi de permetre la regulació per
doble nivell es passaran dos cables per lluminària.
Els cables aniran col·locats dins de tubulars de polietilè de alta densitat de doble paret amb Ø
interior de 60mm per vorera i amb Ø interior de 60mm formigonats per calçada. S’instal·larà un tub
per circuit, més un tubular de reserva en els encreuaments. La canalització d’enllumenat es
senyalitzarà amb la cinta del color corresponent.
Es col·locarà a la rasa un cablejat amb conductor de coure nu 1x35mm2 per al muntatge de la xarxa
de presa de terra.
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6
Es col·locarà una arqueta de 40x40cm en canvis de direcció i tirades de més de 40m. Es construiran
arquetes de 60x60cm en els encreuaments de calçada, a la sortida del quadre o en arquetes
d’entrada de més de 4 tubs.

PROTECCIONS

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s’instal·larà una placa de terra a cada fanal
i al quadre de comandament. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra formada per
cable nu de coure de 35 mm2 de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir,

Es connectarà la línia a una sortida independent del quadre FM situat al creuament entre el carrer
d’Antoni de Borja i Carrer Miquel Gomita.

fora de les canalitzacions elèctriques i a 50 cm de profunditat com a mínim.
Caldrà tenir en compte que no es port instal·lar cap presa de terra ni cable de coure nu al voltant
dels centres de transformació.

NORMATIVA

5

Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d’alta temperatura de fusió.

Per a la confecció d’aquest projecte s’han seguit les següents normes i reglamentacions:
-

Plec de condicions tècniques municipals per a les instal·lacions d’enllumenat públic a la

ciutat de Rubí.
-

Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per la Protecció del Medi

Nocturn, DOGC, núm.3407 de 12/6/2001.
-

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002 del 2 d’agost, BOE núm 224

de 18/09/2002) i Instruccions Tècniques Complementàries (ITC).
-

Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Eficiència

Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior.
-

Decret 351/1987 de 23 de novembre, DOGC núm. 932.

-

Ordre 14 de maig 1987, DOGC núm. 851.

-

Pla Director d’Il·luminació de Barcelona Recomanacions sobre Enllumenat de Vies

S’obtindrà una resistència a terra inferior a 10 Ω i de 30 Ω de màxim. La unió a la columna serà
mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable.
A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran disposicions de tall per intensitat de
defecte.
A més s’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut
de la resistència a terra de les masses.
S’haurà de complir que R< 24/Is. Si suposem la instal·lació d’un diferencial amb una sensibilitat de
0,3 A, tindrem que la resistència a terra quedarà:

Públiques CIE, Publicació núm.115. Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric.
-

Normativa sobre Prevenció de Riscs Laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de novembre.

-

Normes UNE que siguin d’aplicació.

-

Qualsevol altra legislació que sigui d’obligat compliment.

R≤

24
= 80 Ω
0.3

Ja que hem imposat que la resistència a terra sigui inferior a 10 Ω, s’acomplirà l'anterior relació.
La instal·lació de tots els elements a l’interior del punt de llum, fa que tota la instal·lació sigui
inaccessible i que es precisin les eines especials per a la seva manipulació.
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CÀLCUL DE LÍNIES ENLLUMENAT PÚBLIC

Pel càlcul de les seccions dels conductors, s’han tingut en compte, entre altres, les Instruccions MI
BT 007 i MI BT 017.
La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre l’origen

U

= Tensió entre fases (230 volts)

Un

= Caiguda de tensió en volts, del tram n

In

= Longitud del tram en metres

χ

= Conductibilitat (56 per al coure)

Sn

= Secció del conductor en mm2, del tram n

de la instal·lació i qualsevol punt d’utilització sigui més petita del 3 % és a dir, inferior a 6,9V. La
S’incorporen els càlculs a l’apèndix B de la present memòria.

secció no serà mai inferior a 6 mm².
Quant a les intensitats màximes admissibles, es tindrà en compte la Instrucció MI BT 007. Pels
diferents càlculs a efectuar, s’utilitza el mètode de les línies de secció no uniforme.

8

CÀLCULS LUMINOTÈCNICS

Per a la redacció i càlculs d’enllumenat públic s’han tingut en compte els reglaments i normes en
vigor, tant d’enllumenat com d’instal·lacions elèctriques. Es important esmentar que els nivells

S’obtenen les següents expressions per a les seccions dels conductors:

lumínics s’han calculat en base al Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat
exterior i les seves ITC EA-01 a EA-07.

Sn =

�3 · �𝐼𝐼𝑛𝑛 · cos 𝜑𝜑𝑛𝑛
𝜒𝜒 · 𝑈𝑈𝑛𝑛

per al càlcul de les seccions dels conductors

per al càlcul de la intensitat

In =

Un =

��𝐼𝐼𝑛𝑛 · �𝐼𝐼𝑛𝑛 · cos 𝜑𝜑𝑛𝑛 �

Els objectius són:

𝑃𝑃𝑛𝑛

�3 · 𝑈𝑈 · cos 𝜑𝜑𝑛𝑛

•

Nivell entre 10 i 15 lux de mitja

•

Uniformitat de 0,40

•

Factor de conservació de 0,80 màxim per a Leds

•

Enllumenat amb Leds amb temperatura de color de 3000ºK.

L’estudi lumínic realitzat s’adjunta a l’apèndix A del present annex.

�3 · 𝐿𝐿𝑛𝑛 · 𝐼𝐼𝑛𝑛 cos 𝜑𝜑𝑛𝑛 𝑛𝑛

per al càlcul de la caiguda de tensió en el tram n.

𝜒𝜒 · 𝑆𝑆𝑛𝑛

Fórmules en les que:
In

= Intensitat, en ampers, que circula pel tram n

Pn

= Potència que es transporta (afectada del coeficient 1,8, només en el cas de làmpades de

descàrrega)
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Tensió
Angle de fase
Resistència

V
º
Coure

Línia

Longitud

Potencia
Parcial

1.1
1.2
1.3
1.4

m
87,00
39,50
27,50
25,00

W
0
150
150
150

Secció
mm2
6
6
6
6

230
0
56
Caiguda de
Potencia
Acum. Intensitat tensió parcial
W
400
400
250
100

A
1,739
1,739
1,087
0,435

Caiguda de tensió final
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V
0,901
0,409
0,178
0,065

1,552
0,67%

Caiguda de Caiguda de
tensió acum. tensió Perc.

0,901
1,310
1,487
1,552

%
0,39%
0,18%
0,08%
0,03%
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ANNEX - SERVEIS AFECTATS

La investigació realitzada per obtenir els resultats que es recullen en aquest annex s’ha dut a terme
de la següent forma:

OBJECTE

1

Inspecció visual sobre el terreny de tots els serveis i instal·lacions. Identificant cadascun dels tipus

Aquest annex té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la realització de
les reposicions dels serveis que resultin afectats per la construcció del projecte: “Projecte executiu
d’urbanització0 de la 1ª fase de l’aparcament del carrer Mallorca, a Rubí.” i proposar solucions en
cas de possibles afeccions.

de servei i la possible companyia propietària.
Entrevistes amb les companyies subministradores per tipus i característiques dels serveis,
comprovació de les dades preses i obtenció de la situació i tipus de les instal·lacions soterrades i
aèries .
Entrevistes amb els serveis tècnics de l’Ajuntament, per l’obtenció de les dades relatives a
sanejament, enllumenat i semàfors.

L’àmbit del projecte és el que s´indica en el mateix títol del projecte i inclou uns terrenys actualment
sense ús al costat del carrer Mallorca entre els carrers Getafe i Casp. El carrer té un caràcter urbà,
amb edificacions i bloc de pisos existents i carrers consolidats, amb gran afluència de serveis
soterrats de companyies d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i telefonia per abastir les
edificacions tot i que a la zona pròpiament del projecte no hi ha cap servei .

Sol·licitud de serveis existents mitjançant la plataforma EWISE–ACEFAT.
Amb totes les dades obtingudes s’ha confeccionat l’Annex que s’adjunta amb la indicació del servei
a implantar, propietari, situació, número d’ordre i fulla del plànol on es troba, així com la solució
adoptada i la valoració aproximada.

En el Document nº 2 Plànols del present projecte s’han inclòs esquemes de les infraestructures i
instal·lacions de les diferents companyies en tot l’àmbit del projecte. Aquesta informació és

3

RELACIÓ DE COMPANYIES I ORGANISMES CONSULTATS

proporcionada per tal que el contractista en tot moment pugui saber els riscos d’afectació a un
servei existent i prendre així les mesures adients.

S’ha enviat informació o s’han consultat les següents companyies de serveis:

En l’anterior annex s’han inclòs els documents originals facilitats per les companyies, que són els

SOREA:

documents que han servit de base per a l’elaboració dels plànols.

Companyia destinada a l’explotació, transport i subministrament d’aigua potable mitjançant
canalitzacions soterrades. També s’encarrega de la recollida, transport i tractament del
clavegueram.

TREBALLS DESENVOLUPATS

2

Es descriu en aquest capítol l’estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis, siguin públics o
privats existents. Per a la realització dels treballs que a continuació es descriuen, s’ha comptat amb
els plànols del projecte a escales vàries.

AGBAR:
Companyia destinada a l’explotació, transport i subministrament d’aigua potable mitjançant
canalitzacions

ANNEX SERVEIS AFECTATS
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soterrades.
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ENDESA.
Companyia destinada a l’explotació, transport i subministrament d’energia elèctrica mitjançant línies
d’Alta, Mitja i Baixa Tensió, tant aèries com soterrades.

4
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En el document nº 2 del present projecte denominat ‘PLÀNOLS’ s’han inclòs plànols grafiats amb

GAS NATURAL SDG:
Companyia destinada a l’explotació, transport i subministrament de gas natural mitjançant
canonades soterrades d’Alta, Mitjana i Baixa Pressió.

tots els serveis existents, tant afectats com no afectats, aquests últims s’han inclòs a títol informatiu
ja que es troben fora de servei o la seva ubicació no afecta el normal desenvolupament de les
obres.

TELEFÒNICA d’Espanya S.A.
Companyia destinada a l’explotació de xarxes de telecomunicacions mitjançant línies aèries o

També s’han inclòs plànols grafiats amb el traçat actual del servei existent , encara que a priori no

mitjançant canalitzacions soterrades.

sigui afectat i ni calgui la seva reposició.

ONO, AUNACABLE

Cada servei existent s’ha representat amb les lletres de les inicials de cada companyia o Ajuntament

Companyia de Telecomunicacions destinada a l’explotació de xarxes de telecomunicacions
mitjançant canalitzacions soterrades.
VODAFONE

seguit d’un número que distingeix l’ordre del servei:
EBT:

Electricitat de Baixa Tensió d´ ENDESA.

TE:

TELEFÒNICA.

Companyia de Telecomunicacions destinada a l’explotació de xarxes de telecomunicacions
Les reposicions de les variants dels serveis afectats s’han representat en els plànols amb el símbol

mitjançant canalitzacions soterrades.

REP, acompanyat de les lletres i dígits corresponents a cadascun dels serveis existents als què
substitueix.

ACA: Agència Catalana de l´ Aigua
Companyia destinada a l’explotació, transport i subministrament d’aigua potable i fecals mitjançant
canalitzacions soterrades.
Les companyies que disposen de serveis propers a la zona són:
•

SOREA

•

ENDESA

•

GAS NATURAL

•

TELEFONICA

•

ONO

•

ACA

5

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SERVEIS AFECTATS

Els voltants de l’aparcament està completament desenvolupada, amb la edificació i infraestructures
de serveis que els abasteixen ja constituïts.
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Cap servei excepte un canal de l’ACA discorre per la zona del projecte. Segons planejament
urbanístic aquesta zona passa a ser zona urbana i per tant ja no apliquen els criteris de l’ACA i
aquest canal passa a ser un element de drenatge.
A continuació passem a descriure els tipus de treballs de serveis afectats:

5.1

ACA

Tal com s’ha comentat al paràgraf anterior aquest canal no es contempla com un servei afectat car
passa a ser un element de drenatge i la seva modificació es descriu al capítol pertinent.

5.2

ALTRES

S’ha previst l´execució de cales manuals, preferentment a principi d’obra, amb motiu de la excavació
de l’aparcament i del no enllumenat. Tot i que segons els plànols no haurien d’haver-hi afeccions,
els plànols de companyia, tal i com indiquen en els seus mateixos escrits inclosos en l’anterior
annex són orientatius, i per tant són susceptibles de contenir errors. En previsió de que puguin
aparèixer instal·lacions de companyia o petits ramals situats en proximitat de l’obra o cimentacions
d’enllumenat, s’ha inclòs una partida alçada per a imprevistos o protecció de serveis, adequant-se a
les necessitats de la companyia propietària.
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1

CRITERIS GENERALS
Amb tot això s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats
d’obra més importants.

Aquest annex es redacta seguint l’establer a l’article 124.1 de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.

Es posa de manifest que aquest programa haurà de ser necessàriament reajustat en funció de la
data d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel contractista, i que és contractual.

En el diagrama adjunt es representa el pla de realització dels treballs. L’obtenció del termini total
d’execució de les obres definides en aquest Projecte s’ha basat en les següents premisses:

El termini d’execució de les obres es fixa, en nou (9) setmanes.

 El conjunt de l’obra s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats.
 Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’han utilitzat són els indicats
a la justificació de preus, o un múltiple dels mateixos.
 S’han considerat jornades de treball de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies
laborables.
 Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar.
 Climatologia de la zona, a efectes de poder avaluar la incidència sobre els rendiments de
les possibles condicions climatològiques adverses.
Respecte la proposta que aquí s’enuncia, caldrà que el Contractista adjudicatari la faci seva o la
modifiqui segons s’adapti millor als seus mitjans, però haurà de ser acceptada per la direcció d’obra
i la propietat, i després passarà a ser contractual.
Cal tenir en compte que aquestes obres urbanes sovint impliquen la necessitat de preveure diferents
fases i atendre als condicionants indicats per la Propietat.
Així mateix, cal preveure els terminis necessaris per als desviaments dels serveis afectats per
l’execució de les obres i per a la tramitació de la legalització i posta en marxa de les xarxes de
serveis.
No obstant això, si durant el transcurs de les obres succeïssin esdeveniments que obliguessin a la
modificació, sempre serà possible amb el consentiment de la Administració.
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1
1.1

determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions,

OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

El present Estudi de Seguretat i Salut s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció
del “Projecte executiu d’urbanització de la 1ª fase de l’aparcament del carrer Mallorca, a Rubí”.

1.2

2

OBJECTE

PROMOTOR – PROPIETARI
Promotor

: Ajuntament de Rubí

Adreça

: Pl. Pere Aguilera, 1

Població

: 08191 Rubí

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei

3

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos

Redactor E.S.S.

: Jordi Casiñol Noguera

adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

Titulació/ns

: E.C.C.P.

Col·legiat núm.

: -

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents

Despatx professional

: Bac, Engineering Consultancy Group. (Àvila 138, 3ªpl)

a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat

Població

: 08018 Barcelona

de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de
juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).

4

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans

4.1

necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat

DADES DEL PROJECTE
AUTOR/S DEL PROJECTE
Autors del projecte

: Jordi Casiñol Noguera

Titulació/ns

: E.C.C.P.

Col·legiat núm.

: -

Despatx professional

: Bac, Engineering Consultancy Group. (Àvila 138, 3ªpl)

Població

: 08018 Barcelona

Laboral.
4.2
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi,
a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i

TIPOLOGIA DE L’OBRA

L’objecte del present projecte és l’execució de la primera fase d’un aparcament a la confluència del
Carrer Mallorca amb el carrer Miquel Gomita al municipi de Rubí.
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L’emplaçament previst per la ubicació del nou aparcament és actualment una zona sense

Ferrocarril

: A la zona urbana de RUBÍ hi ha la possibilitat d’accedir amb RENFE

urbanitzar.

(Rodalies) i amb FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA (ES, S1 i S5) des de Barcelona.

Les obres previstes per l’execució del aparcament són:

Línia Metro

: -

Línia Autobús

: Actualment hi ha 7 línies urbanes del Servei de Transport Urbà de

-

Neteja i esbrossada i tala d’arbres de la zona afectada per les obres.

-

Moviment de terres, excavació de talussos.

Rubí (Línies 1 a 7) i 4 línies interurbanes (B7, B8, L-3 i N-61) que

-

Execució de mur perimetral de gabions

enllacen amb les poblacions de l’entorn metropolità (Barcelona, St.

-

Pavimentació del àrea d’aparcament

Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Castellbisbal i Les Fonts).

-

Entubat de canal de l’ACA. Actualment a la zona del projecte discorre un canal triangular de

Telèfon

:

formigó de 2x0.6 metres de titularitat de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que recull les

Fax

:

aigües d’un antic torrent que passava per la zona. Es planteja la construcció de un col·lector

E – mail

:

nou que derivi l’aigua del canal abans d’entrar a la zona del projecte. La solució adoptada

Altres

:

consisteix en derivar les aigües del canal cap a la xarxa de clavegueram abans que arribin a
la zona de projecte i aprofitar el canal com a base per col·locar el col·lector de drenatge de
l’aigua de l’aparcament.

4.3

4.4

-

Col·locació d’embornals a l’aparcament.

-

Construcció d’un nou col·lector que connecti els embornals amb la xarxa existent.

-

Enllumenat

-

Senyalització horitzontal i vertical del nou aparcament

-

Compactació i hidrosembra dels talussos del nou aparcament
SITUACIÓ
Emplaçament

:

Carrer,plaça

: Carrer Mallorca, cantonada Carrers Getafe i Miquel Gomita

Número

: 29

Codi Postal

: 08191

Població

: Rubí (Barcelona)

4.6

Aigua

: Sorea

Electricitat

: ENDESA Distribución

Gas

: GAS NATURAL

Telecomunicacions

: Telefónica i ONO

Sanejament

: Sorea

LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I MITJANS

ENTITAT

ADREÇA

TELÈFON

Pl. Pere Aguilera, 1

93 588 70 00

c/ Sant Muç, 4

902 25 00 70

08191 Rubí

(consultes)

SERVEIS
Ajuntament de Rubí

: AP-7, C-16, BP-1503, C-1413a.

ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
4

SUBMINISTRAMENT I SERVEIS

D’EVACUACIÓ

SOREA

COMUNICACIONS
Carretera

4.5
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ENTITAT

ADREÇA
www.sorea.cat

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
GAS NATURAL

FECSA-ENDESA

c/ Provença, 204. 08036 Barcelona
aca-web.gencat.cat/
Plaça del Gas, 2. 08003 Barcelona
www.gasnaturalfenosa.com
www.endesaonline.com

4.7

TELÈFON
900 30 40 70
(emergències)
93 567 28 00
900 750 750
800 760 706
(Telèfon d’avaries
i incidències)

ONO

www.ono.es

1591

TELEFÒNICA

www.movistar.es

1002

Parc Taulí, s/n

93 723 10 10

HOSPITAL DE SABADELL
HOSPITAL DE TERRASSA

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 113.038,48 (cent
tretze mil trenta-vuit euros amb quaranta-vuit cèntims).
El banc de preus utilitzat per l’elaboració del pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut ha estat el
Banc BEDEC 2016.

4.8

TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 9 setmanes (2 mesos).

4.9

CENTRES SANITARIS

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE

MÀ D'OBRA PREVISTA

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 5 persones.

08208 Sabadell
Carretera de Torrebonica, s/n
08227 Terrassa

HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE

C/ Pedro i Pons, 1

CATALUNYA

08190 Sant Cugat del Vallès

CATSALUT RESPON

93 731 00 07

4.10 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA

93 565 60 00
061

OFICIAL 1A
OFICIAL 1A PALETA
OFICIAL 1A FERRALLISTA
OFICIAL 1A COL.LOCADOR

POLICIA I BOMBERS

OFICIAL 1A ELECTRICISTA

BOMBERS

080

OFICIAL 1A MUNTADOR

MOSSOS D'ESQUADRA

112

OFICIAL 1A D’OBRA PÚBLICA

POLICIA LOCAL DE RUBÍ

Ctra. de Terrassa, 118
08191 Rubí

93 588 70 92

EMERGÈNCIES
TELÈFON ÚNIC D’EMERGÈNCIES

OFICIAL 1A JARDINER
AJUDANT FERRALLISTA
AJUDANT COL.LOCADOR
AJUDANT ELECTRICISTA

112

AJUDANT MUNTADOR
AJUDANT JARDINER
MANOBRE
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MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

MANOBRE ESPECIALISTA

MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

4.11 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA

MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS

ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC

MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS

ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS

MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT

BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA

MORTERS AMB ADDITIUS

BASTIMENTS I REIXES

NEUTRES

CALÇS

PANOTS

CIMENTS

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS

CLAUS

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE

COLUMNES

LLUMS EXTERIORS

CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PROJECTORS EXTERIORS

CONDUCTORS DE COURE NUS

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS

DISPOSICIÓ DE RESIDUS

ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC

PECES PERA A GUALS DE PEDRA NATURAL

ESMENES BIOLÒGIQUES

PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC

PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES

FAMÍLIA 981U

PLAFONS

FAMÍLIA DK2

PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ

FILFERROS

ALTA

FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

PUNTALS

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

REBUIGS DE PEDRERA

FORMIGONS SENSE ADDITIUS

SAULONS

GABIONS

SENYALS

GRAVES

SORRES

LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL

TAULONS

LLIGANTS HIDROCARBONATS

TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES

MALLES ELECTROSOLDADES

TERRES

MAONS CERÀMICS

TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES

TOT-U
ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ

MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA

TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS

MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL

TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

MÀQUINA PER A CLAVAR MUNTANTS METÀL.LICS
REGLE VIBRATORI
VIBRADOR INTERN DE FORMIGO

4.12 MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA

TRACTOR DE 73,5 KW (100 CV) DE POTÈNCIA, AMB BRAÇ DESBROSSADOR

PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA

HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ, AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB

PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

BOMBA INCORPORADA DE 15 A 20 KW

PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

MOTOSERRA

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T
RETROEXCAVADORA MITJANA
5

MOTOANIVELLADORA PETITA
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T

5.1

CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T, AMB CORRÓ DE 200 KG
PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada
faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general
de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la

PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM

instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de

CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T

Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.

CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3
CAMIÓ GRUA

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i

CAMIÓ GRUA DE 5 T

punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades

CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb

DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC

l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.

CAMIO AMB CONTENIDOR DE 6 M3
CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que

FORMIGONERA DE 165 L

estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i

ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

comprovació de l’instal·lador.

ESTENEDORA DE GRANULAT
CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
MÀQUINA TALLAJUNTS

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

PLANTA DE FORMIGÓ PER A 60 M3/H

ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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•

CONNEXIÓ DE SERVEI

−

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.

−

Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.

−

La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.

−

Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).

−

Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones

−

•
−

−

−

−

−

−

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble

−

Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més

aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

convencional dels equips secundaris per planta és el següent:

Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts

·1

Magnetotèrmic general de 4P

:

30 A.

en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics,

·1

Diferencial de 30 A

:

30 mA.

etc.).

·1

Magnetotèrmic 3P

:

20 mA.

Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits

·4

Magnetotèrmics 2P

:

16 A.

independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran

·1

Connexió de corrent 3P + T

:

25 A.

tots els conductors, inclòs el neutre).

·1

Connexió de corrent 2P + T

:

16 A.

). A l’
inici de l’
obra es realitzarà · 2
·1
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres,

Connexió de corrent 2P

:

16 A.

Transformador de seguretat

:

(220 v./ 24 v.).

·1

Connexió de corrent 2P

:

16 A.

Anirà connectat a terra (resistència màxima 78

Estarà protegida de la intempèrie.

−

És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.

−

Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D.
485/97).

•
−

CONNEXIONS DE CORRENT
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió
d’equips de doble aïllament.

CONDUCTORS

−

S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.

−

Es faran servir els següents colors:

Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per

· Connexió de 24 v

:

Violeta.

la seva impressió sobre el mateix aïllament.

· Connexió de 220 v

:

Blau.

· Connexió de 380 v

:

Vermell

ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de

−

−

QUADRES SECUNDARIS
ser de doble aïllament.

QUADRE GENERAL

tot seguit després de realitzats els fonaments.

•

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb
regletes de connexió, retorciments i embetats.

sense pas de vehicles.

•

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

−

5.2

No s’empraran connexions tipus „lladre“.

INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
•

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha

MAQUINÀRIA ELÈCTRICA

de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per

−

Disposarà de connexió a terra.

−

Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.

−

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres

l'interior de l’obra.

aparells d’elevació fixos.
−

L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla
normalitzada.

•

ENLLUMENAT PROVISIONAL

−

Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.

−

Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més
Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne
la inaccessibilitat a les persones.

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà
indirectes.
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat
anticops i suport de sustentació.

provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

5.4

ENLLUMENAT PORTÀTIL
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes

−

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions

pròxim a la virolla.

−

l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i

5.3

El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

•

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de
aïllament dielèctric en les zones necessàries.

−

−

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de

ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a
usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids,
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i
ventilació adequats.
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Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents:
−

−

ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s

La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció

també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb

caldrà tenir a mà, terra o sorra.

risc d’incendis o explosions.
−

Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les

−

−

−

evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en

Productes Químics.

parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de

S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de

forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i

dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
−

−

flames.

Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip
−

de soldadura oxiacetilènica.

aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del

apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i

material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin

les condicions particulars de gasos inflamables.

líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans

Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització

quantitats d’aplecs, emmagatzematges o concentració d’embalatges o devessalls,

indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació,

han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que

etc.
−

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en

L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9,

−

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturarse ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre,

líquids inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de
−

Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.

farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats
compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Emmagatzematge de

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.

quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es

Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona

proporcionin aigua abundant.

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions
elèctriques.

−

La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, segellats i deixalles que es
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament
els voltants de les màquines.
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•

EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS EXTINTORS A L’OBRA

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
−

Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a
màxim a 1,70 m del sòl.

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

−

En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des

•

de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a

pròxim, no excedirà de 25 m.
−

cada 25 persones.

En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més
pròxim, no excedirà de 15 m.

−

CABINES D’EVACUACIÓ

Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a
les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan
existeixin

obstacles

que

dificultin

la

seva

localització,

s’assenyalarà

convenientment la seva ubicació.

•

LOCAL DE DUTXES

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.
La condició d’un lavabo cada 10 persones és la més restrictiva, per un número de treballadors punta
de 5 persones, es necessita 1 mòdul (1 mòdul x 1,5 mes = 1,5 mes).
També, com complement, s’han considerat dins del pressupost el lloguer d’1 cabina sanitària

6

d’1,2x1,2 m, a disposar directament al tall de l’obra (1 ut x 1,5 mes = 1,5 mes).

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15
i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I

6.2

VESTUARIS

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o

El número de treballadors punta és de 5 persones. Per tant, es considera que el número de mòduls

un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

de vestuari necessaris hauria de ser de 2 m2 x 5 treballadors = 10 m2, i això suposa el lloguer d’1
mòdul de 19,2 m2 durant 1,5 mes (1 mòdul x 1,5 mes = 1,5 mes).

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

6.1
•

SERVEIS AFECTATS
LAVABOS

Com a mínim un per a cada 10 persones.

6.3

MENJADOR

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a l’obra.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.
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-

estisores,

També pel càlcul de número de mòduls-menjador, es considera que el número de treballadors punta

-

pinces,

és de 5 persones. Per tant, la superfície necessària dels mòduls de menjador, hauria de ser de 1,5

-

guants d’un sol ús.

m2 x 5 treballadors = 7,5 m2, això suposa el lloguer d’1 mòdul de 14,40 m2 durant 1 mes (1 mòdul x

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el

1,5 mes = 1,5 mes).

material utilitzat o caducat

6.4

7

LOCAL DE DESCANS

ÀREES AUXILIARS

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és

7.1

CENTRALS I PLANTES

recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el

No es preveu la instal·lació de plantes i centrals per les obres del projecte.

més pròxim possible al menjador i serveis.
En el cas que fos necessari, aquestes estaran ubicades estratègicament en funció de les
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a
l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic

Dins de l’obra no es preveu l’ocupació simultània amb més de 50 treballadors i per tant, no s’ha

de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m.

previst la disposició d’un local de descans.
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
6.5

explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en

LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS

Donat que el número de persones contractades serà inferior a 25, podrà ser suficient disposar d’una
farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat.
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.
El contingut de la farmaciola portàtil serà el següent:
-

desinfectants i antisèptics autoritzats,

-

gases estèrils,

-

cotó hidròfil,

-

benes,

-

esparadrap,

-

apòsits adhesius,

el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre
el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà
de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en
previsió de bolcades.
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de
la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana
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perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux.

mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada.

La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5
lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del

tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i

fabricant o importador.

servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

7.2

TALLERS

Els tallers que es facin necessaris s’instal·laran també a la parcel·la on s’ha considerat que es
podrien ubicar les instal·lacions auxiliars necessàries per les obres.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de
pis a sostre, 2

de superfície i 10

m3

de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals seran condemnats.

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.

m2

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles

de volum per treballador.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada,
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció
mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior

Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada,
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant
dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran

7.3

ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS

apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-

suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips

paviment.

inactius que puguin ésser causa d’accident.
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TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o

9

mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada,
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses,
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als

TRACTAMENT DE RESIDUS

8

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i
d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com

nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana
en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de
9.1

projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.

MANIPULACIÓ

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les

les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus

mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als

residus de construcció.

treballadors i el personal exposat, de forma singular a:
-

Amiant.

-

Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

-

Sílice.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades

-

Vinil.

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran

-

Urea formol.

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats

-

Ciment.

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

-

Soroll.

-

Radiacions.

-

Productes tixotròpics (bentonita)

-

Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.
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-

Gasos liquats del petroli.

-

Baixos nivells d’oxigen respirable.

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de

-

Animals.

comburents i la prohibició de fumar.

-

Entorn de drogodependència habitual.

•

COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES I FÀCILMENT INFLAMABLES

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
9.2

DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.

mínim amb el text en idioma espanyol.
•

LA REPRODUCCIÓ

L’etiqueta ha de contenir:
a.

TÒXICS, MOLT TÒXICS, NOCIUS, CARCINÒGENS, MUTAGÈNICS, TÒXICS PER A

Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b.

Nom comú, si és el cas.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari,

c.

Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic

en previsió de contactes amb la pell.

de les substàncies presents.
d.

Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o
•

preparat perillós.

CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZANTS

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

e.

Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.

f.

Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.

g.

Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i

h.

El número CEE, si en té.

màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i

i.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

les mucoses de les vies respiratòries.

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Ocupació del tancament de l’obra

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les següents premisses:

10 CONDICIONS DE L'ENTORN

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.
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Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o

10.2 SERVITUDS

que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les

Les àrees ocupades per les obres del projecte són àrees d’espais lliures de l’Ajuntament de Rubí.

seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit

10.3 CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.

Per la seva situació en una zona amb clima mediterrani sub-humit, les característiques

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats

meteorològiques que poden afectar en matèria de seguretat i salut són les pròpies de treballs

amb el procés constructiu.

realitzats a l’exterior, amb temperatures relativament baixes a l’hivern, i altes a l’estiu amb molta
humitat.

Situació de casetes i contenidors
10.4 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

El nou aparcament objecte del present projecte s’ubicarà en una zona amb vessants de pendents

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT
les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

suaus. Durant els treballs d’excavació en desmunt de l’àrea d’aparcament es prendran les mesures
bàsiques i necessàries de control de talussos.
Igualment pels treballs de canalització i obertura de rases es prendran les mesures bàsiques i
necessàries pel control de les parets de l’excavació.

10.5 CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN
El entorn en el que s’ubica l’obra és un entorn semi-urbà consolidat.
Les característiques de l’entorn que condicionen les obres del projecte són principalment:

10.1 SERVEIS AFECTATS
El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars

-

tant, s’hauran de reforçar les mesures de protecció en aquest sentit, tant dels

d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per

treballadors de les obres com dels vianants i vehicles que circulin per les vies

mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la

afectades.

disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte
-

d’abonament independent.

Evitar la generació de pols a les obres de manera que afectin greument la circulació de
vies adjacents, fent regs amb aigua de manera més o menys continua.

-
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11 UNITATS CONSTRUCTIVES

12 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar

MOVIMENTS DE TERRES

l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS

novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de

I REPOSICIÓ EN DESMUNT

24 d’octubre).

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT

12.1 PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ
Els procediments previstos d’execució són els següents:
-

- MURS GUIA )

Neteges i esbrossada i tala d’arbres: Es realitzarà l’esbrossada i tala d’arbres de l’àrea
on s’ubica l’aparcament amb els mitjans tradicionals.

GABIONS / ESCULLERES
-

ESTREBADES I APUNTALAMENTS

Moviment de terres. Dins d’aquest apartat s’inclou l’execució de l’excavació necessària
de la vessant on s’ubicarà l’aparcament amb mitjans convencionals d’excavació (sense

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

explosius).

TANCAMENTS AMB MALLA
-

PAVIMENTS

Entubat del canal de l’ACA i construcció de la xarxa d’embornals de l’aparcament i les
connexions al clavegueram existent. La construcció de la nova xarxa de drenatge es

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO,

realitzarà mitjançant la col·locació de tubs soterrats. Es faran necessaris elements de

BITUMINOSOS I REGS )

protecció contra caigudes a diferent nivell i contra cops derivats de caigudes

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )

d’elements.

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
-

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

Mur de gabions. Es preveu l’execució d’un mur de gabions de contenció del talús del
marge de l’aparcament cantó muntanya. Es faran necessaris elements de protecció

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

contra caigudes a diferent nivell i contra cops derivats de caigudes d’elements.

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

-

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

Pavimentació. Dins d’aquests treballs s’inclouen tant la pavimentació corresponent a
l’àrea d’aparcament com l’àrea resultant de la canalització de la cuneta de l’ACA.

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

-

JARDINERIA

Senyalització horitzontal i vertical: S’executaran les marques vials definides a projecte
per la configuració de l’aparcament i s’instal·laran els senyals verticals indicats.

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

-

Jardineria: Es realitzaran els treballs de compactació del terreny i d’hidrosembra amb
mitjans tradicionals.

-

Enllumenat: Dins de projecte es preveu la disposició d’una nova xarxa d’enllumenat.
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Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser

les obres està detallada a l’annex de

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

Pla de Treballs.
DURADA DE LES ACTIVITATS

12.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

el termini estimat de duració dels

dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra,

treballs d’execució de l’obra per les

l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial,

obres és d’1,5 mesos.

de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a
mitjans a emprar.

A efectes, del present annex de
seguretat i salut, s’ha considerat que

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir

cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els

:

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en
el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop

La planificació de l’execució de les actuacions projectades queda recollida a l’Annex de Pla d’obres
del projecte.

encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma
de desenvolupament.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present

12.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de

Estudi de Seguretat i Salut.

l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:
13 SISTEMES
LLISTA D’ACTIVITATS

:

-Neteja i esbrossada

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

-Excavacions
-Entubat canal ACA i xarxa de
drenatge

objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas

-Pavimentació

generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes

-Senyalització

Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de

-Jardineria

l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees,

-Enllumenat
:

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra,
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios

-Mur perimetral de gabions

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA

d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.

La relació de dependència i duració de
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14 MEDIAMBIENT LABORAL

25-50 lux

: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús
ocasional - habitual.

14.1 AGENTS ATMOSFÈRICS

100 lux

Donat que es tracta d’una obra a l’aire lliure, l’acció dels agents atmosfèrics com aigua (per pluja,

: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial,
tals com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de

neu, etc...), humitat, calor, fred, vent i raigs de tempestes, serà continua i gairebé inevitable. Com a

materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes

mitjà de prevenció es proposa per un costat evitar treballar en moments on la presència d’aquests

exigències visuals.

elements sigui extrema i per la resta de temps, intentar combatre l’acció d’aquests agents mitjançant

100 lux

elements de protecció individual (impermeables, roba d’abric,...) o col·lectiva (elements de protecció

: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales
de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits,

solar, de protecció contra el vent...), en dies de calor, prendre les mesures bàsiques per combatre-

vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals.

la, evitar les hores de treball a l‘intempèrie les hores centrals del dia, beure aigua fresca

200 lux

abundantment, etc....En el cas de tempestes, tenir presents les recomanacions normals pel cas de

: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs

tempestes per persones a l’aire lliure, evitar situar-se al costat d’elements alts, no tocar elements

en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic.

metàl·lics ni trobar-se a prop d’instal·lacions elèctriques.

Moderades exigències visuals.
300 lux

: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com

14.2 IL·LUMINACIÓ

treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-

en general.
500 lux

se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització

: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en

d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals.
1000 lux

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i

: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps,

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o

màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències

tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o
visuals molt altes.

ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construcció, seran els següents:

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
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14.3 SOROLL

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les

Compressor

....................

Equip de clavar pilots (a 15 m de ....................

82-94 dB

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,

82 dB

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

distància)
Formigonera petita < 500 lts.

....................

72 dB

Formigonera mitjana > 500 lts.

....................

60 dB

Martell pneumàtic (en recinte angost)

....................

103 dB

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)

....................

94 dB

Esmeriladora de peu

....................

60-75 dB

Camions i dumpers

....................

80 dB

Excavadora

....................

95 dB

Grua autoportant

....................

90 dB

Martell perforador

....................

110 dB

Mototrailla

....................

105 dB

Tractor d’orugues

....................

100 dB

Pala carregadora d’orugues

....................

95-100 dB

Pala carregadora de pneumàtics

....................

84-90 dB

Pistoles fixaclaus d’impacte

....................

150 dB

Esmeriladora radial portàtil

....................

105 dB

Tronçadora de taula per a fusta

....................

105 dB

14.4 POLS
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

1er.-

Supressió del risc en origen.

2on.-

Aïllament de la part sonora.

3er.-

Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Rinitis

−

Asma bronquial

−

Bronquitis destructiva

−

Bronquitis crònica

−

Efisemes pulmonars

−

Neumoconiosis

−

Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)

−

Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)

−

Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps
d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:

−

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat
per empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que
ve donat per la fórmula:
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10
C = -------------------------- mg / m3
% Si O2 + 2
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”,

ACTIVITAT

MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals

Ús d’aspiradora i regat previ

Manutenció de runes

Regat previ

Demolicions

Regat previ

Treballs de perforació

Captació localitzada en carros perforadors o
injecció d’aigua

que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-

Manipulació de ciment

Filtres en sitges o instal·lacions confinades

se fixat en els pulmons.

Raig de sorra o granalla

Equips semiautònoms de respiració

Tall
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

o

polit

de

ceràmics o lítics

materials Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de
tall

Treballs de la fusta, desbarbat i Aspiració localitzada
−

Escombrat i neteja de locals

soldadura elèctrica

−

Manutenció de runes

Circulació de vehicles

−

Demolicions

Plantes de matxuqueix i plantes Aspiració localitzada

−

Treballs de perforació

asfàltiques

−

Manipulació de ciment

−

Raig de sorra

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions

−

Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels

−

Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,

−

Esmerilat de materials

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció

−

Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

Regat de pistes

soldadura
−

Plantes de matxuqueix i classificació

−

Moviments de terres

−

Circulació de vehicles

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions

−

Polit de paraments

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

−

Plantes asfàltiques

14.5 ORDRE I NETEJA

1er.-

Retirada dels objectes i coses innecessàries.

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols,

2on.-

Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.

convé adoptar les següents mesures preventives:

3er.-

Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials
a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
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4art.-

Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors,

Pla d’evacuació de residus.

especialment els de soldadura elèctrica.

5è.-

Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6è.-

Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.
Il·luminació suficient.

7è.-

Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport
provisionals.

Radiacions infraroges
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament,
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en

8è.-

Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9è.-

Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10è.-

Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

11è.-

Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de

a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació

l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.

penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se

ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull.
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha

14.6 RADIACIONS NO IONITZANTS

de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per

pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de

això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser,

la pigmentació que pot ser persistent.

microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels

desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.
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Radiacions visibles

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip

mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés
a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició,

Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm.

constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries,
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de
protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate.

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.

En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.

admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la
intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores

estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia),
de resultats imprevisibles.

haurà d’estar limitada.
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció:
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a
terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de

llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG),
bufador d’arc elèctric i làsers.

protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple
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pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades

•

per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la

Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar
perillós, però no respecte a la reflexió difusa.

intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

•

Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn
de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base

Làser

s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com

exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de

cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació,

emissió, etc.

tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o

perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del

comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i
V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar
un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:
a)

làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa
del raig.

b)

Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre

prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no

classes següents:

protegits, que pot resultar perillós.
c)

•

Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.

•

Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400
nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada
incloent la resposta de centelles.

•

l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
•

Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir
difuses, que pot resultar perillós.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les
unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna
un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús
de làsers.

Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en

es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.

les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix

•

Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II;

temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.

l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.

d)

Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com
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en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la

e)

f)

c)

Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les

genera.

claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran

Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser

custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el

registrada i comunicada al departament mèdic.

laboratori.

La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular,

d)

però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en
ús.

- Àrea de treball:
a)

e)

L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La

Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent
que previngui la reflexió especular.

il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la
de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
b)

c)

- Operació:

Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant,

de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos

A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas

persones estaran sempre presents durant l’operació.
b)

c)

de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser
ha de disposar de protecció especial.
Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora

Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que
previnguin el risc de dany ocular.

e)

L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent
al pit de l’operador.

ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres
físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de

L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.

d)

de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR,

Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip
de làser.

S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada
als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà

e)

Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins

hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.
d)

a)

f)

S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.

materials inflamables o explosius.
g)

Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que

- Equip:
a)

b)

Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està

pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció

desconnectada.

que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.

Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte
la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que
genera l’aparell.
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions

−

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels

Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els
aeroports; detecció de cartes bomba.

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,

−

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció

Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant
radiacions ionizants.

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

−

Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs
X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells

Kilovolts.

topogràfics.

−

Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques
"in vivo".

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa,

−

Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

−

Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.

−

Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.

14.7 RADIACIONS IONITZANTS
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus
de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:

−

Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

−

Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de
fonts o equips generadors de radiacions ionitzants.

−
−

fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.

Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i
−

edificis.

Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops,
com l’argó-40 o el fòsfor-32.

−

Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.

−

Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.

−

Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques,
sediments, moviment de granels, etcètera.

−

Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o

teixits irradiats.

en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:
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Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes

15 MANIPULACIÓ DE MATERIALS

fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de

de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general.
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de

seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre

−

l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de

més accessible.

radiació, s’empren els comptadors Geiger.

−

Lliurar el material, no tirar-lo.

−

Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima

−

autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al

Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en
empenya i turmells.

quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres

−

d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos

En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.

massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de

−

la densitat del material.

S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus
de material.

−

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en
−

contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial

Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes
de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es

cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes

vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

metàl·lics).
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors

En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el

professionalment exposats a radiacions.

Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut
haurà de tenir en comte les següents premisses:
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:
−

Automatització i mecanització dels processos.

−

Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.
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Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

7è.-

Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a

manipular.
−

Utilització d’ajudes mecàniques.

−

Reducció o redisseny de la càrrega.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

−

Actuació sobre l‘organització del treball.

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica

−

Millora de l’entorn de treball.

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

1er.-

Apropar-se el més possible a la càrrega.

2on.-

Assentar els peus fermament.

−

Ús correcte de les ajudes mecàniques.

3er.-

Ajupir-se doblegant els genolls.

−

Ús correcte dels equips de protecció individual.

4art.-

Mantenir l’esquena dreta.

−

Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.

5è.-

Subjectar l’objecte fermament.

−

Informació sobre el pes i centre de gravetat.

6è.-

L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.

7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
Els principis bàsics de la manutenció de materials
1er.-

8è.-

El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a

Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els

següents criteris preventius:

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.

h)

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de

i)

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de
gravetat de la càrrega.

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.-

Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

j)

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.

k)

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem
davanter aixecat.

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat,
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant

9è.-

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la

afilades.

seva posada en obra.

10è.-

5è-

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a

Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o

És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes
Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per

palets, en lloc de portar-los d’un en un.

col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es

6è.-

redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en

11è.-

És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre

franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.

uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició
que sigui conegut o convingut per l’equip.
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16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà

estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip,
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els
riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint
les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de
cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a
continuació:
Codi

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,

UA Descripció

HX11X004 u

Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent
nivell

HX11X022 u

Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes
metàl·liques reglamentàries

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la
zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible
resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control,
present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines,
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
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normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment

d) Quan

del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes

que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per
interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera

aquests casos, necessària.

que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la
seva carència.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits
a l’annex II del RD 1627/97:

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

1.

Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
2.

Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible.

19 RECURSOS PREVENTIUS

3.

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos

4.

Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

5.

Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

6.

Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de

a) Quan

els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament

terra subterranis.

del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es

7.

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de

8.

Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos

9.

Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret
1627/97.
b) Quan

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi

es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin

perillosos o amb riscos especials.
c) Quan

presència de recurs preventiu:

la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de

Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les
condicions de treball detectades.
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MOVIMENTS DE TERRES

•

Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos,
prohibicions o obligacions.

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
FONAMENTS

•

Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.

ESTREBADES I APUNTALAMENTS
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

•

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

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

•

Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no

20 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors

el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14

en matèria de seguretat i salut en el treball.

d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma
8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la

1.

immediació d’aquest tràfic.

Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els
llocs adequats i tenir la resistència suficient.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la

2.

Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats

seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-

segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia

se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.

obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a

3.

realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció
de les senyals o panells de senyalització.

4.

Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.

5.

Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures

d’advertència.

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
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La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de

i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin

protecció implantats.

pogut eliminar.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
21 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals

21.1 NORMES DE POLICIA

per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de

•

Control d’accessos

protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos

l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es

per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció

tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi

definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en

i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que

general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que

correspongui.

garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a

contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i

la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de

haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones

senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

que puguin presentar riscos

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la

•

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i

que correspongui.

altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de

tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs,
tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.

21.2 ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements

•

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.

Tipus de tanques

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats

prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada.

amb el procés constructiu.

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la
seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal

Donat l’àmbit marcadament urbà d’una part del projecte, s’hauran de vigilar les següents

d’emprar-lo en totes les obres que facin.

especificacions:

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a

-

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure

proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions

per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

momentànies de trànsit o similars.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de

línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al

PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de

menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a

polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals

pas de vianants.

de delimitacions provisionals de zones de risc.

-

Complements

Situació de casetes i contenidors.

•

Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants
en tot el seu perímetre.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. Al document
PLÀNOLS es proposa una possible localització per aquestes zones.
Manteniment

grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el

Canvis de la Zona Ocupada

•

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant
seu estat original.

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar
d’acord amb el R.D. 1627/97.

•

21.3 TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC
•

Portes

Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a
vehicles i per al personal de l’obra.

TANQUES

Situació

ACCÉS A L’OBRA

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del
Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre

tancament.

mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de
vorera ocupada.
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21.4 OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC

−

formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de

Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

•

Vigilància

La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle,

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les

productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar

Coordinador de Seguretat de l’obra.
−

accidents.

Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques
metàl·liques es netejarà el paviment.

Aparcament

−

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se

Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments
sobre la calçada.

vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la
•

calçada.

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Apilament.

Camions en espera

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra

públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís

per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un

especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en

espai adequat a aquest fi fora de l’obra.

contenidors homologats.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord

terres es carregaran directament sobre camions per a la seva

amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega,

evacuació immediata.

descàrrega i transport interior de l’obra.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i

Càrrega i descàrrega

•

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan

quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.

això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el

prendran les següents mesures:

contenidor.

−

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el

−

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la

carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.

caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció

Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm,

de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix

delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.

es farà en els transports dels contenidors.
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•

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Pols

•

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots

per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint

els materials que puguin produir pols. En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. Les sitges de

en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la

ciment estaran dotades de filtre.

vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
•

21.5 RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC

Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o
deixalles.

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents
tipus de residus que es puguin generar a l’obra.
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra,
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Senyalització i protecció

•

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-IC.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.
•

21.6 CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

•

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament
autoritzades per l’Ajuntament.

−

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que

−

L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m).

alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.

ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
35

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

•

Elements de protecció
Pas vianants

•

Abalisament i defensa

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com

dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements

enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb

d’abalisament i defensa:

travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la

l)

base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze

de l’obra.

centímetres (0,15 m).

m)

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment

En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles
contigus a passos provisionals per a vianants.

continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser

n)

superiors a quinze centímetres (0,15 m).

Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.

o)

Forats i rases

En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es

En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per
salvar l’obstacle de les obres.

col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient,

p)

En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o

totalment planes i sense ressalts.

per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de

abans de les obres.

protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat
•

pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de

Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi

l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per

enllumenat públic.

l’existència de desnivells, etc..,).

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

horitzontal, com per als elements d’abalisament.
•

Paviments provisionals

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és

mínima 20 lux).

de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part

cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.

ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
36

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

•

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995

o la part d’obra que exigís la seva implantació.

de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les
següents condicions mínimes:

21.7 PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA
•

−

Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.

−

En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un
cercle d’1,5 m de diàmetre.
No podran haver-hi escales ni graons aïllats.

−

El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

−

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un
pendent màxim del 12%.

que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys,
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer
normalment des de l’exterior de la zona d’obres.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.
•

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública
emetrà un informe previ preceptiu.

−

−

Arbres i jardins

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu

•

Parades d’autobús, quioscos, bústies

desplaçament i dificulti la seva subtracció.

No es preveu el trasllat de parades de bus, quioscs o bústies a la zona de projecte.

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les
operacions.

Els passos i itineraris es mantindran nets.
•

Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
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22 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

-

veïnes).

22.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS

-

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes
Caiguda al mateix nivell.

−

Atropellaments.

−

Col·lisions amb obstacles a la vorera.

−

Caiguda d'objectes.

22.3 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:

22.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten

−

Incendi, explosió i/o deflagració.

−

Inundació.

−

Col·lapse estructural per maniobres fallides.

−

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

−

Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.

pels voltants de l'obra:
-

Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent.

-

Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens i
senyalització per indicar el recorregut alternatiu pels vianants.

-

-

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:
1.-

Ordre i neteja general.

2.-

Accessos i vies de circulació interna de l'obra.

de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de

3.-

Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.

Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

4.-

Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Si fos necessari ocupar la vorera

5.-

Punts de trobada.

6.-

Assistència Primers Auxilis.

En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència

durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es
canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles
fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de
trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill.
-

Protecció de perímetre de l’obra per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) fora de
l’àmbit d’obra.

annexos que en depenguin són els següents:
−

Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions

Barcelona, desembre de 2016
L’Autor del Projecte,

Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel
pas de vianants i en qualsevol cas seguir amb les instruccions de Guardia Urbana. El
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar i al mateix temps
protegir al vianant dels perills que puguin ocasionar en el interior de l’obra.

-

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors i correctament senyalitzat.
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

G02

MOVIMENTS DE TERRES

G02.G01

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT

UA

Descripció

Riscos

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

1 /2 /3 /6 /10 /12 /14

segons UNE-EN 812

/16 /25 /26

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

10

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats

1 /2 /3 /6 /10 /12 /14

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

/16 /25

H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la

1 /2 /3 /6 /10 /12 /14

humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

/16 /25

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES

Avaluació de riscos
Id

Risc

P

G

A

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

2

1

2

Situació:

Codi

REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
2

1

2

ITINERARIS D'OBRA
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ

CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació:

2

2

3

INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES

6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:

2

1

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:

12

Situació:

2

2

3

Situació:
14
16
17
25

EXPOSICIÓ A SOROLLS

27

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació:

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

/16 /25

H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN

14 /25

471

1

3

3

H1522111

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser

1 /2 /3 /6 /10

2

H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del

2

HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

1 /2 /3 /6 /10 /12 /16

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,

/17 /25 /26 /27

superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

1

2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115

u

2
3

2

1

2

2

1

2

25

perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb

1 /2 /3 /6 /10 /12 /16

cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,

/17 /25 /26 /27

fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAF004

MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA

26

Situació:

1 /2 /3 /6 /10 /12 /14

Riscos

POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació:

13

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

Descripció

EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació:

Faixa de protecció dorslumbar

u

TREBALLS ALS EXTERIORS

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:

u

H1481343

UA

TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació:

H147N000

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS

SOBREESFORÇOS

27

Codi

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES

u

2

ACCÉS ALS TALLS
10

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL
3

26

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

1 /2 /3 /6 /10 /12 /16

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de

/17 /25 /26 /27

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

MAQUINÀRIA

MESURES PREVENTIVES

MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Codi

Descripció

Riscos
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I0000002

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions

1

I0000003

Itineraris preestablerts i balissats per al personal

1 /10 /12

I0000004

Revisió i manteniment periòdic de SPC

1

I0000013

Ordre i neteja

2 /6 /17

I0000014

Preparació i manteniment de les superfícies de treball

2 /6

I0000015

Organització de les zones de pas i emmagatzematge

2 /6

I0000023

Solicitar dades de les característiques físiques de les terres

3

I0000024

Execució de treballs a l'interior de rases per equips

3

I0000040

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

12 /13

I0000044

Evitar processos de tallat de materials a l'obra

10

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

2

2

3

2

3

4

2

1

2

2

2

3

1

3

3

1

2

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

Situació:

APLEC DE MATERIAL
3

CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ

Situació:

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT
6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

12

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES

IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

Situació:

EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES

Situació:

I0000045

Formació

10

I0000051

Adequació dels recorreguts de la maquinària

10 /12

I0000053

Procediment d'utilització de la maquinària

12

I0000054

Ús de recolzaments hidràulics

12

I0000056

Paletització i eines ergonòmiques

13

I0000058

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza

13

I0000060

Suspensió de les feines en condicions extremes

14

I0000061

Rotació dels llocs de treball

14 /27

I0000062

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

14 /26

I0000070

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció

16

I0000071

Revisió de la posta a terra

16

I0000073

Disposar de quadres elèctrics secundaris

16

I0000074

Reg de les zones de treball

17

I0000078

Evitar processos de divissió de material en sec

17

I0000103

Planificació de les àrees de treball

25

I0000104

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària

25

I0000106

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades

25

I0000108

Eliminar el soroll en origen

26

I0000110

Eliminar vibracions en origen

27

I0000154

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball

1 /2 /12 /25

I0000155

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

14

I0000156

Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades

16 /17

I0000157

Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

26

Codi

UA

Descripció

Riscos

I0000168

Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

2

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

1 /2 /3 /6 /9 /12 /14

segons UNE-EN 812

/16 /25 /26

G02.G03

ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA

Situació:

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES
13

SOBREESFORÇOS

14

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES

25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES

26

EXPOSICIÓ A SOROLLS

27

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS

TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES

Situació:

TREBALLS A L'EXTERIOR

Situació:

EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES

Situació:

POLS TERRES

Situació:

CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA

Situació:

MAQUINÀRIA

Situació:

MAQUINÀRIA

Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

26

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats

1 /2 /3 /6 /9 /14 /16

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

/25

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la

1 /2 /3 /6 /9 /12 /14

humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

/16 /25

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ
H1465275

u

Avaluació de riscos
Id

Risc

P

G

A

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

2

3

4

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Situació:

ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ

H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

27

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA

H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

13

ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
2

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

H1481343
H1485800

u
u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

1 /2 /3 /6 /9 /12 /14

I0000026

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions

12

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

/16 /25

I0000038

Substituir lo manual per lo mecànic

9

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN

3 /9 /14 /25

I0000039

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

9

I0000040

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

9 /12 /13

471

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi

UA

Descripció

Riscos

HX11X022

u

Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

1

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi

UA

Descripció

Riscos

H1522111

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser

1 /3

superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del

9 /12 /25

perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

1 /2 /3 /6 /9 /12 /17

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,

/25 /26 /27

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb

1 /2 /3 /6 /9 /12 /17

cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,

/25 /26 /27

fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

1 /2 /3 /6 /9 /12 /17

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de

/25 /26 /27

I0000051

Adequació dels recorreguts de la maquinària

12

I0000053

Procediment d'utilització de la maquinària

12

I0000055

Elecció dels equips de manteniment

13

I0000056

Paletització i eines ergonòmiques

13

I0000060

Suspensió de les feines en condicions extremes

14

I0000061

Rotació dels llocs de treball

27

I0000062

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

26

I0000067

No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos

16

I0000074

Reg de les zones de treball

17

I0000083

Dispositius d'alarma

16

I0000103

Planificació de les àrees de treball

25

I0000104

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària

25

I0000105

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat

25

I0000106

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades

25

I0000107

Limitació de la velocitat dels vehicles

25

I0000108

Eliminar el soroll en origen

26

I0000110

Eliminar vibracions en origen

27

I0000111

Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges o gelada

3

I0000154

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball

2 /6 /12 /25

I0000155

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

14

I0000156

Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades

16

I0000157

Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

26

I0000168

Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

2

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

G02.G04
MESURES PREVENTIVES

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS

Codi

Descripció

Riscos

Avaluació de riscos

I0000002

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions

1

Id

Risc

I0000003

Itineraris preestablerts i balissats per al personal

1

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

I0000004

Revisió i manteniment periòdic de SPC

1

I0000012

Assegurar les escales de mà

1

I0000013

Ordre i neteja

2 /6 /17

I0000014

Preparació i manteniment de les superfícies de treball

2 /6

I0000015

Organització de les zones de pas i emmagatzematge

2 /6

I0000020

No realitzar treballs a la mateixa vertical

3

I0000021

Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura

3

I0000023

Solicitar dades de les característiques físiques de les terres

3

I0000024

Execució de treballs a l'interior de rases per equips

3

Situació:

P

G

A

1

2

2

2

1

2

1

2

2

1

3

3

CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÉS A ZONES DE TREBALL

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:

IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES

3

CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT

4

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS

Situació:

INESTABILITAT DE TALUSSOS

ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
3

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL

Situació:

H1522111

m

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6
12

2

1

terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

2

IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

H152U000

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES

1

3

m

H153A9F1

u

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS
13
14
17

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

2

2

1

2

HBBAA005

u

HBBAB115

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES

2

1

u

2

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES

2

2

3

HBBAF004

CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES

26

EXPOSICIÓ A SOROLLS

27

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS

4 /12 /25

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

1 /2 /3 /4 /6 /12 /25

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,

/26 /27

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb

1 /2 /3 /4 /6 /12 /25

cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,

/26 /27

fixada i amb el desmuntatge inclòs

POLS

Situació:

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2

TREBALLS A L'EXTERIOR

Situació:
25

1

TREBALLS MANUALS

Situació:

3 /4 /12 /25

IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

SOBREESFORÇOS
Situació:

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

3

INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS

Situació:

1 /3

superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser

2

1

2

2

1

2

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

1 /2 /3 /4 /6 /12 /25

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de

/26 /27

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

MAQUINÀRIA

Situació:

MAQUINÀRIA

Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

MESURES PREVENTIVES
Codi

Descripció

Riscos

I0000002

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions

1

I0000003

Itineraris preestablerts i balissats per al personal

1 /4

I0000013

Ordre i neteja

2 /6 /17

Codi

UA

Descripció

Riscos

I0000014

Preparació i manteniment de les superfícies de treball

2 /6

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

1 /2 /3 /4 /6 /12 /14

I0000015

Organització de les zones de pas i emmagatzematge

2

segons UNE-EN 812

/25 /26

I0000020

No realitzar treballs a la mateixa vertical

3

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

26

I0000023

Solicitar dades de les característiques físiques de les terres

3

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

I0000025

Planificació d'àrees i llocs de treball

4

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats

1 /2 /3 /4 /6 /12 /14

I0000026

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions

4

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

/25

I0000027

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

4

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la

1 /2 /3 /4 /6 /12 /14

I0000028

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses

4

humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

/25

I0000040

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

12 /13

H1465275

u

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

I0000051

Adequació dels recorreguts de la maquinària

12

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

I0000053

Procediment d'utilització de la maquinària

12

H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

27

I0000054

Ús de recolzaments hidràulics

12

H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

13

I0000055

Elecció dels equips de manteniment

13

H1481343

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

1 /2 /3 /4 /6 /12 /14

I0000060

Suspensió de les feines en condicions extremes

14

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

/25

I0000061

Rotació dels llocs de treball

27

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN

14 /25

I0000062

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

26

H1485800

u

471

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi

UA

Descripció

Riscos

I0000074

Reg de les zones de treball

17

I0000103

Planificació de les àrees de treball

25

I0000104

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària

25

I0000105

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat

25

I0000106

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades

25

ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
4

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

I0000107

Limitació de la velocitat dels vehicles

25

I0000108

Eliminar el soroll en origen

26

I0000110

Eliminar vibracions en origen

27

I0000154

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball

1 /2 /6 /12 /25

I0000155

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

14

I0000157

Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

26

I0000168

Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)

25

2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)

Situació:

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ D'ARMADURES,

Situació:

FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
26

EXPOSICIÓ A SOROLLS
MAQUINÀRIA

Situació:

2

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
27

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
MAQUINÀRIA

Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G03

FONAMENTS

G03.G01

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS

Avaluació de riscos
Id

Risc

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:

2

G

A

1

1

1

CAIGUDES DINS DE RASES, POUS

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:

P

2

1

2

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS

6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

Situació:
Situació:
Situació:

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT

14

MUNTATGE D'ENCOFRAT

SOBREESFORÇOS

16

2

2

3

1

2

2

1

3

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació:

/14 /16 /18 /25 /26

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

26

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

/14 /16 /18 /25

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11

humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

/14 /16 /18 /25

u

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

27

H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

13

H1481343

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

/14 /16 /18 /25

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi

UA

Descripció

Riscos

HX11X022

u

Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

1

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

3

ÚS DE MAQUINÀRIA
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11

segons UNE-EN 812

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

TREBALLS A L'EXTERIOR

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, ENCOFRADORS

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació:

u

MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES

FEINES DE FORMIGONAT
Situació:

H1411111

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

FORMIGONERA
13

Riscos

CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació:

Descripció

H1465275
2

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC
11

UA

CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA

4

Situació:

Codi

2

1

Codi

UA

Descripció

Riscos

H1522111

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser

1

2

superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA)
POLS TERRA

H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del

1 /2 /4 /6

ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
5

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
HBBAA005

HBBAB115

HBBAF004

u

u

u

I0000068

Elecció i manteniment de les eines elèctriques

16

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11

I0000069

Formació i habilitació específica per a cada eina

16

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,

/13 /14 /16 /17 /18

I0000070

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció

16

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

/25 /26 /27

I0000071

Revisió de la posta a terra

16

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11

I0000073

Disposar de quadres elèctrics secundaris

16

cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,

/13 /14 /16 /17 /18

I0000074

Reg de les zones de treball

17

fixada i amb el desmuntatge inclòs

/25 /26 /27

I0000103

Planificació de les àrees de treball

25

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11

I0000104

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària

25

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de

/13 /14 /16 /17 /18

I0000105

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat

25

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

/25 /26 /27

I0000106

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades

25

I0000107

Limitació de la velocitat dels vehicles

25

I0000108

Eliminar el soroll en origen

26

I0000110

Eliminar vibracions en origen

27

MESURES PREVENTIVES
Codi

Descripció

Riscos

I0000154

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball

1 /2 /6 /25

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

14

Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades

16

I0000002

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions

1 /2

I0000155

I0000003

Itineraris preestablerts i balissats per al personal

1 /2

I0000156

I0000004

Revisió i manteniment periòdic de SPC

1

I0000157

Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

26

Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg

4

I0000012

Assegurar les escales de mà

1 /2

I0000160

I0000013

Ordre i neteja

1 /2 /6 /17

I0000161

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

16

Preparació i manteniment de les superfícies de treball

6

I0000168

Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

2

I0000015

Organització de les zones de pas i emmagatzematge

1 /2 /6

I0000025

Planificació d'àrees i llocs de treball

4

I0000026

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions

4

I0000027

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

4

I0000028

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses

4

I0000029

No balancejar les càrregues suspeses

4

I0000014

I0000030

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals

4

I0000031

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic

4

I0000038

Substituir lo manual per lo mecànic

9 /10

I0000039

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

9

I0000040

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

9 /13

I0000041

Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller

9

I0000042

Evitar processos de manipulació de materials a obra

9

I0000044

Evitar processos de tallat de materials a l'obra

10

I0000045

Formació

10 /18

I0000046

Evitar processos d'ajust en obra

10

I0000047

Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials

11

I0000048

No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )

11

I0000055

Elecció dels equips de manteniment

13

I0000056

Paletització i eines ergonòmiques

13

I0000058

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza

13

I0000060

Suspensió de les feines en condicions extremes

14

I0000061

Rotació dels llocs de treball

14 /27

I0000062

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

14 /26

G03.G06

CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS EN MALLA METÀL.LICA O
TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id

Risc

P

G

A

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

2

1

2

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

2

1

2

2

2

3

1

2

2

1

3

3

1

2

2

2

1

2

Situació:
Situació:

CAIGUDA AL MAR
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL

4

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:

9

MANIPULACIÓ D'ELEMENTS

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:

COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS
CARRETEIG DELS MATEIXOS

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació:

COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS
CARRETEIG DELS MATEIXOS

12

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació:

13

ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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GABIONS / ESCULLERES

TRANSPORT DE MATERIAL

SOBREESFORÇOS

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL

Situació:
14

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

23

INUNDACIONS

25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1

2

2

1

2

2

1

3

3

TREBALLS A L'EXTERIOR

Situació:

TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR

Situació:

TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES

Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

MESURES PREVENTIVES
Codi

Descripció

Riscos

I0000002

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions

1

I0000003

Itineraris preestablerts i balissats per al personal

1 /23

I0000013

Ordre i neteja

2

I0000014

Preparació i manteniment de les superfícies de treball

2

I0000015

Organització de les zones de pas i emmagatzematge

1 /2

I0000025

Planificació d'àrees i llocs de treball

4

Codi

UA

Descripció

Riscos

I0000026

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions

4 /23

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

1 /2 /4 /9 /11 /12 /14

I0000027

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

4

segons UNE-EN 812

/25

I0000038

Substituir lo manual per lo mecànic

9 /11 /13

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats

1 /2 /4 /9 /11 /12 /14

I0000039

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

9

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

/25

I0000040

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

9 /12 /13

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la

1 /2 /4 /9 /11 /12 /14

I0000041

Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller

9

humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

/25

I0000047

Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials

11

I0000050

No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses

11

H145C002
H1465275

u
u

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

13

H1481343

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

1 /2 /4 /9 /11 /12 /14

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

/25

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN

14 /25

H1485800

u

471

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

I0000051

Adequació dels recorreguts de la maquinària

12

I0000053

Procediment d'utilització de la maquinària

12

I0000054

Ús de recolzaments hidràulics

12

I0000055

Elecció dels equips de manteniment

13

I0000056

Paletització i eines ergonòmiques

13

I0000058

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza

13

I0000060

Suspensió de les feines en condicions extremes

14

I0000062

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

14 /23

I0000103

Planificació de les àrees de treball

25

Codi

UA

Descripció

Riscos

I0000104

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària

25

H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del

1 /4

I0000105

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat

25

H153A9F1

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils

HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

1 /2 /4 /9 /11 /12 /13

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,

/14 /23 /25

perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
12 /25

IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb

1 /2 /4 /9 /11 /12 /13

cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,

/14 /23 /25

fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAC013

HBBAF004

u

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons

I0000106

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades

25

I0000107

Limitació de la velocitat dels vehicles

25

I0000152

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues

4

I0000154

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball

2 /25

I0000155

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

14

I0000159

Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment

4

G03.G10

1 /23

ESTREBADES I APUNTALAMENTS

verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada

REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS CONTRUCTIUS VERTICALS O

i amb el desmuntatge inclòs

HORITZONTALS

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

1 /2 /4 /9 /11 /12 /13

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de

/14 /23 /25

Avaluació de riscos
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Id

Risc

P

G

A

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

2

3

4

Situació:

u

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-

TREBALLS EN ALÇADA

EN 12568

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

1

1

1

ÀREA DE TREBALL

u

Faixa de protecció dorslumbar

13

H1481343

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

/14 /25

H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN

4 /11 /25

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4

471

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS

6

2

3

4

1

1

1

COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES

Situació:

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
ITINERARIS D'OBRA

Situació:

ÀREA DE TREBALL
ELEMENTS PUNXANTS

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi

UA

Descripció

Riscos

H1522111

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser

1

superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

10

2

1

2

2

2

3

ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS

Situació:

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES

Situació:

terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del

HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES

13

SOBREESFORÇOS

2

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,

/13 /14 /25

4

2

1

2

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES

2

3

u

3
2

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11

cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,

/13 /14 /25

fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAF004

TREBALLS A L'EXTERIOR

Situació:
25

3

MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL

Situació:
14

2

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS

Situació:

1 /2 /4 /6 /9 /11 /25

perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
11

6

H147N000

ITINERARIS D'OBRA

Situació:

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

ITINERARIS D'OBRA
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS

2

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H146J364

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de

/13 /14 /25

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4

INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL

Situació:

MESURES PREVENTIVES

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi

UA

Descripció

Riscos

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11

segons UNE-EN 812

/13 /14 /25

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

10 /14

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

13

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats

2 /4 /6 /9 /10 /11 /14

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

/25

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la

1 /2 /4 /9 /10 /11 /14

humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

/25

H1465275

u

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

Codi

Descripció

Riscos

I0000003

Itineraris preestablerts i balissats per al personal

1

I0000004

Revisió i manteniment periòdic de SPC

1 /11

I0000005

Integrar la seguretat al disseny arquitectònic

1

I0000006

Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

1

I0000008

Personal qualificat per a treballs en alçada

1

I0000010

Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés

1

I0000012

Assegurar les escales de mà

1

I0000013

Ordre i neteja

2 /6

I0000014

Preparació i manteniment de les superfícies de treball

2 /6

I0000015

Organització de les zones de pas i emmagatzematge

2 /6

I0000017

Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants

2

I0000020

No realitzar treballs a la mateixa vertical

4

I0000025

Planificació d'àrees i llocs de treball

4
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I0000026

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions

4

I0000027

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

4

I0000028

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses

4

I0000029

No balancejar les càrregues suspeses

4

I0000031

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic

4

I0000033

Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra

4

I0000038

Substituir lo manual per lo mecànic

9 /10

I0000039

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

9

I0000040

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

9

I0000041

Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller

9

I0000042

Evitar processos de manipulació de materials a obra

9

I0000044

Evitar processos de tallat de materials a l'obra

10

I0000045

Formació

10 /13

I0000046

Evitar processos d'ajust en obra

10

I0000047

Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials

11

I0000050

No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses

11

I0000055

Elecció dels equips de manteniment

13

I0000058

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza

13

I0000059

Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables

13

I0000060

Suspensió de les feines en condicions extremes

14

I0000061

Rotació dels llocs de treball

14

I0000062

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

14

I0000063

En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables

14

I0000064

Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h

14

I0000103

Planificació de les àrees de treball

25

I0000104

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària

25

I0000105

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat

25

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

1

3

3

1

2

2

2

2

3

1

3

3

2

1

2

1

2

2

1

3

3

1

2

2

1

3

3

TREBALLS D' AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)

Situació:

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

Situació:

RECORREGUTS OBRA
3

CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS DE L'ESTINTOLAMENT

Situació:
4

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES

Situació:
6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
TREPITJADES SOBRE APLECS

Situació:
9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
COPS AMB EINES MANUALS

Situació:
12

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
ITINERARIS INTERIORS OBRA

Situació:
13

SOBREESFORÇOS

14

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS

CARRETEIG DE MATERIAL

Situació:

TREBALLS A L'EXTERIOR

Situació:

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

Situació:

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
POLS, FRAGMENTS DE TALL

Situació:
25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
VEHICLES PROPIS DE L'OBRA

Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

I0000106

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades

25

I0000107

Limitació de la velocitat dels vehicles

25

I0000111

Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges o gelada

11

I0000152

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues

4 /13

Codi

UA

Descripció

Riscos

I0000154

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball

1 /2 /6 /9

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12

segons UNE-EN 812

/14 /16 /25

I0000155

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

G05

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

G05.G04

TANCAMENTS AMB MALLA

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

14
H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

14

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

/14 /16 /25

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12

humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

/14 /16 /25

H1465275

u

TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, AJUST I SUBJECCIÓ MITJANÇANT SOLDADURA,

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

CARGOLAT

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Avaluació de riscos
Id

Risc

P

G

A

H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

13

H1481343

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

/14 /16 /25

H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN

4 /12 /25
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

471

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi

UA

Descripció

Riscos

H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del

1 /2 /4 /6 /9 /12

perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
H153A9F1

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils

4 /12 /25

IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005

u

u

u

13

Suspensió de les feines en condicions extremes

14

I0000062

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

14

I0000067

No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos

16

I0000068

Elecció i manteniment de les eines elèctriques

16

I0000070

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció

16

I0000071

Revisió de la posta a terra

16

I0000072

Realitzar els treballs sobre superfícies seques

16

I0000073

Disposar de quadres elèctrics secundaris

16

Reg de les zones de treball

17

/13 /14 /16 /17 /25

I0000082

Aïllament del procés

17

I0000086

Substituir els materials amb substàncies nocives

17

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12

I0000103

Planificació de les àrees de treball

25

cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,

/13 /14 /16 /17 /25

I0000104

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària

25

I0000105

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat

25

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades

25

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,

fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAF004

Paletització i eines ergonòmiques

I0000060

I0000074

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAB115

I0000056

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12

I0000106

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de

/13 /14 /16 /17 /25

I0000107

Limitació de la velocitat dels vehicles

25

I0000151

Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques

1

I0000152

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues

3 /4

I0000154

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball

1 /2 /6 /9 /12 /25

I0000155

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

14

I0000156

Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades

16

I0000159

Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment

4

I0000161

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

16

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES
Codi

Descripció

Riscos

I0000004

Revisió i manteniment periòdic de SPC

1

I0000005

Integrar la seguretat al disseny arquitectònic

3

I0000011

Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació

1

I0000012

Assegurar les escales de mà

1

I0000013

Ordre i neteja

2 /6

I0000014

Preparació i manteniment de les superfícies de treball

2 /6

G08

PAVIMENTS

I0000015

Organització de les zones de pas i emmagatzematge

2 /3 /6

I0000020

No realitzar treballs a la mateixa vertical

3

G08.G01

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )

I0000021

Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura

3

I0000025

Planificació d'àrees i llocs de treball

4

I0000026

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions

4

I0000027

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

4

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos

I0000028

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses

4

I0000030

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals

4

I0000038

Substituir lo manual per lo mecànic

9

I0000039

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

9

I0000040

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

9 /12

I0000042

Evitar processos de manipulació de materials a obra

9

I0000045

Formació

9 /13 /16 /17

I0000051

Adequació dels recorreguts de la maquinària

12

I0000053

Procediment d'utilització de la maquinària

12

I0000054

Ús de recolzaments hidràulics

12

Id

Risc

P

G

A

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

1

3

3

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

2

2

Situació:
Situació:

ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL

4

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:

6
9

TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:

ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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TREBALLS EN VORES DE TALÚS

TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

ÚS D'EINES MANUALS

Situació:

H1485800

u

COPS AMB MAQUINÀRIA
10
11
12

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
SOBREESFORÇOS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

2

2

1

3

3

2

2

3

1

2

2

CONTACTES TÈRMICS

2

2

Descripció

Riscos

u

Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
UA

Descripció

Riscos

3

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del

1 /2 /4 /6 /11 /15

2

H153A9F1

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils

HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,

/12 /13 /14 /15 /16

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

/17 /27

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11

cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,

/12 /13 /14 /15 /16

perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS

1

2

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES

2

1

2

POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
HBBAB115

POLS DE SITGES DE CIMENT
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES

1

3

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS

3

1

2

2

HBBAF004

MAQUINÀRIA

Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

H1411111
H1421110

UA
u
u

u

fixada i amb el desmuntatge inclòs

/17 /27

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de

/12 /13 /14 /15 /16

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

/17 /27

MESURES PREVENTIVES

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi

u

CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA

Situació:

12 /25

IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

Situació:

27

UA

HX11X004

H152U000

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS

25

Codi

COL·LOCACIÓ DE BETUMS

Situació:
17

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi

TREBALLS A L'EXTERIOR

Situació:
16

1

ÚS D'EINES MANUALS

Situació:
15

2

MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALÚS

Situació:
14

1

MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA

Situació:
13

2

TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...

Situació:

12 /25

471

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN

Riscos

Codi

Descripció

Riscos

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11

I0000002

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions

1

segons UNE-EN 812

/12 /14 /15 /16 /25

I0000003

Itineraris preestablerts i balissats per al personal

1

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

10 /14

I0000004

Revisió i manteniment periòdic de SPC

1

I0000013

Ordre i neteja

2 /6 /17

Descripció

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

14

I0000014

Preparació i manteniment de les superfícies de treball

2 /6

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

I0000015

Organització de les zones de pas i emmagatzematge

2 /6

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11

I0000026

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions

4

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

/12 /14 /15 /16 /25

I0000027

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

4

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11

I0000028

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses

4

humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

/12 /14 /15 /16 /25

I0000031

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic

4

I0000038

Substituir lo manual per lo mecànic

9 /10 /15

H1465275

u

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

I0000039

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

9

H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

27

I0000040

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

9 /11 /12

H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

13

I0000042

Evitar processos de manipulació de materials a obra

9

H1481343

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11

I0000045

Formació

10 /13

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

/12 /14 /15 /16 /25

I0000051

Adequació dels recorreguts de la maquinària

12
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I0000053

Procediment d'utilització de la maquinària

12 /15

I0000055

Elecció dels equips de manteniment

13

I0000060

Suspensió de les feines en condicions extremes

14

I0000061

Rotació dels llocs de treball

27

I0000067

No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos

16

I0000068

Elecció i manteniment de les eines elèctriques

16

I0000069

Formació i habilitació específica per a cada eina

16

I0000070

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció

16

I0000071

Revisió de la posta a terra

16

I0000073

Disposar de quadres elèctrics secundaris

16

I0000074

Reg de les zones de treball

17

I0000084

Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades

10

I0000086

Substituir els materials amb substàncies nocives

17

I0000103

Planificació de les àrees de treball

25

I0000104

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària

25

I0000105

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat

25

12

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES

13

1

2

2

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

2

2

3

2

1

2

TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS

Situació:

SOBREESFORÇOS
MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Situació:

ÚS D'EINES MANUALS
14

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
TREBALLS A L'EXTERIOR

Situació:
16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

Situació:

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
DESCÀRREGA DE MATERIAL
17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
POLS DE TERRES

Situació:

CONFECCIÓ DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERÀMICA
18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)

Situació:

I0000106

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades

25

I0000107

Limitació de la velocitat dels vehicles

25

I0000110

Eliminar vibracions en origen

27

I0000152

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues

13

I0000154

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball

2 /6 /9 /25

I0000155

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

14

I0000161

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

16

25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA

Situació:

FEINES DE MANTENIMIENT
26

EXPOSICIÓ A SOROLLS
MAQUINÀRIA

Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
G08.G02

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluació de riscos
Id
2

Risc

P

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:

2

G
1

2

ITINERARI D'OBRA

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:

2

1

UA

Descripció

Riscos

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

2 /4 /6 /9 /10 /12 /14

segons UNE-EN 812

/16 /18 /25 /26

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

9 /10

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

26

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats

2 /4 /6 /9 /10 /12 /14

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

/16 /18 /25

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la

2 /4 /6 /9 /10 /12 /14

humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

/16 /18 /25

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

A

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
4

Codi

2

TRANSPORT DE MATERIAL

H1465275

u

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA
6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:

2

1

2

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

APLECS DE MATERIAL
9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:

10

H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

13

2

1

2

H1481343

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

2 /4 /6 /9 /10 /12 /14

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

/16 /18 /25

1

2

2

H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN

4 /25

ÚS D'EINES MANUALS

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

ITINERARI D'OBRA

TALL EN SEC DE PECES, PEDRES

471

RETIRADA DE RUNA
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I0000060

Suspensió de les feines en condicions extremes

14

I0000061

Rotació dels llocs de treball

17

Riscos

I0000062

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

14 /26

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del

2 /4 /6 /10 /16 /17

I0000067

No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos

16

perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

/25

I0000068

Elecció i manteniment de les eines elèctriques

16

4 /12 /25

I0000069

Formació i habilitació específica per a cada eina

16

I0000070

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció

16

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H152U000
H153A9F1

UA
m
u

Descripció

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA005

HBBAB115

u

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

2 /4 /6 /9 /10 /12 /13

I0000071

Revisió de la posta a terra

16

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,

/14 /16 /17 /18 /25

I0000072

Realitzar els treballs sobre superfícies seques

16

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

/26

I0000073

Disposar de quadres elèctrics secundaris

16

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb

2 /4 /6 /9 /10 /12 /13

I0000074

Reg de les zones de treball

17

cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,

/14 /16 /17 /18 /25

I0000076

Reconeixement dels materials a enderrocar

17

fixada i amb el desmuntatge inclòs

/26

I0000078

Evitar processos de divissió de material en sec

17

HBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

16

I0000080

Elecció dels materials al disseny del projecte

17

HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

2 /4 /6 /9 /10 /12 /13

I0000084

Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades

17

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de

/14 /16 /17 /18 /25

I0000086

Substituir els materials amb substàncies nocives

17 /18

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

/26

I0000103

Planificació de les àrees de treball

25

I0000104

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària

25

I0000105

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat

25

I0000107

Limitació de la velocitat dels vehicles

25

I0000108

Eliminar el soroll en origen

26

I0000152

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues

4

I0000154

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball

2 /6 /25

I0000155

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

14

I0000157

Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

26

I0000161

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

16

MESURES PREVENTIVES
Codi

Descripció

Riscos

I0000013

Ordre i neteja

2 /6 /17

I0000014

Preparació i manteniment de les superfícies de treball

2 /6

I0000015

Organització de les zones de pas i emmagatzematge

2 /6

I0000025

Planificació d'àrees i llocs de treball

4

I0000026

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions

4

I0000027

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

4

I0000028

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses

4

I0000030

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals

4

I0000031

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic

4

I0000033

Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra

4

I0000038

Substituir lo manual per lo mecànic

9 /10

I0000039

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

9

I0000040

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

9 /12 /13

I0000041

Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller

9

I0000042

Evitar processos de manipulació de materials a obra

9

Avaluació de riscos

I0000044

Evitar processos de tallat de materials a l'obra

10

Id

Risc

I0000045

Formació

10 /18

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

I0000046

Evitar processos d'ajust en obra

10

I0000051

Adequació dels recorreguts de la maquinària

12

I0000053

Procediment d'utilització de la maquinària

12

I0000055

Elecció dels equips de manteniment

13

I0000056

Paletització i eines ergonòmiques

13

I0000059

Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables

13

G09

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

G09.G01

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES
URBANITZADES

Situació:
2

G

A

1

3

3

2

1

2

1

3

3

TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:

P

ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:

TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
13

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES

1

2

2

SUPERFÍCIE DE TREBALL

Situació:

IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005

u

APLECS DE MATERIAL
9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

2

2

3

ÚS D'EINES MANUALS

Situació:

SOBREESFORÇOS

HBBAB115

14

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS

2

1

2

1

2

2

1

3

3

CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

Situació:

HBBAF004

u

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES

25

1

2

2

POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS

Situació:

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES

1

3

3

VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS

Situació:

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb

1 /2 /4 /6 /9 /13 /14

cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,

/16 /17 /25

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

1 /2 /4 /6 /9 /13 /14

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de

/16 /17 /25

MESURES PREVENTIVES

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17

/16 /17 /25

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES

Situació:

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,

fixada i amb el desmuntatge inclòs

TREBALLS A L'EXTERIOR

Situació:

1 /2 /4 /6 /9 /13 /14

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
13

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi

Descripció

Riscos

I0000002

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions

1

I0000004

Revisió i manteniment periòdic de SPC

1

I0000005

Integrar la seguretat al disseny arquitectònic

1

I0000006

Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

1

I0000008

Personal qualificat per a treballs en alçada

1

I0000013

Ordre i neteja

2 /6

I0000014

Preparació i manteniment de les superfícies de treball

2 /6

Codi

UA

Descripció

Riscos

I0000015

Organització de les zones de pas i emmagatzematge

2 /6

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

1 /2 /4 /6 /9 /14 /16

I0000025

Planificació d'àrees i llocs de treball

4

segons UNE-EN 812

/25

I0000026

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions

4

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

14

I0000027

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

4

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

I0000028

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses

4

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats

1 /2 /4 /6 /9 /14 /16

I0000029

No balancejar les càrregues suspeses

4

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

/25

I0000030

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals

4

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la

1 /2 /4 /6 /9 /14 /16

humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

/25

I0000031

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic

4

H1465275

u

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

13

H1481343

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

1 /2 /4 /6 /9 /14 /16

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

/25

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN

4 /25

H1485800

u

471

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

I0000038

Substituir lo manual per lo mecànic

9

I0000039

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

9

I0000040

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

9 /13

I0000041

Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller

9

I0000042

Evitar processos de manipulació de materials a obra

9

I0000055

Elecció dels equips de manteniment

13

I0000056

Paletització i eines ergonòmiques

13

I0000060

Suspensió de les feines en condicions extremes

14

I0000062

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

14

I0000063

En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables

14

I0000067

No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos

16

Codi

UA

Descripció

Riscos

I0000068

Elecció i manteniment de les eines elèctriques

16

H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del

1 /2 /6 /9

I0000069

Formació i habilitació específica per a cada eina

16

I0000070

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció

16

H153A9F1

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils

I0000071

Revisió de la posta a terra

16

perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
4 /25

ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
14

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

I0000072

Realitzar els treballs sobre superfícies seques

16

I0000073

Disposar de quadres elèctrics secundaris

16

I0000078

Evitar processos de divissió de material en sec

17

I0000079

Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent

17

I0000086

Substituir els materials amb substàncies nocives

17

I0000103

Planificació de les àrees de treball

25

I0000104

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària

25

I0000105

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat

25

I0000106

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades

25

I0000107

Limitació de la velocitat dels vehicles

25

I0000151

Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques

1 /13

I0000152

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues

4 /13

14
15

17
18

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES

24

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)

25

I0000156

Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades

16

I0000159

Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment

4

I0000161

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

16

ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES

G

A

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

2

3

4

Situació:
6

2

1

2

3

4

11
13

3

4

UA

Descripció

Riscos

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11

segons UNE-EN 812

/14 /15 /18 /24 /25

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

10 /14 /18

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

/14 /15 /18 /24 /25

H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11

humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

/14 /15 /18 /24 /25

14 /25

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

13

H1481343

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

/14 /15 /18 /24 /25

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN

11 /25

H1485800

u

2

2

3

471

1

1

1

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

1

2

2

TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
2

2

3

2

2

3

Codi

UA

Descripció

Riscos

HX11X022

u

Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

1

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS

SOBREESFORÇOS
Situació:

2

APLECS DE MATERIAL

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació:

2

MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:

2

u

CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10

1

H1411111

2

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:

2

Codi

CAIGUDES EN RASES I POUS

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS

2

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

INESTABILITAT DEL TALÚS
4

1

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P

Situació:

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Risc

CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT

2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Id

3

1

VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA

Avaluació de riscos

Situació:

2

MÚRIDS

Situació:

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT

Situació:

2

CONTACTES AMB COLES, CIMENT

Situació:

14

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

1

POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ

Situació:

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

2

3

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

Situació:

I0000155

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

2

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES

1 /2 /6 /9 /25

G10.G02

CONTACTES TÈRMICS
Situació:

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

2

TREBALLS A L'EXTERIOR

Situació:

I0000154

G10

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

I0000050

No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses

11

Codi

UA

Descripció

Riscos

I0000056

Paletització i eines ergonòmiques

13

H1522111

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser

1 /3

I0000059

Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables

13

I0000060

Suspensió de les feines en condicions extremes

14

superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
1 /3 /25

I0000061

Rotació dels llocs de treball

14

I0000062

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

14

I0000067

No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos

15

I0000068

Elecció i manteniment de les eines elèctriques

15

I0000069

Formació i habilitació específica per a cada eina

15

H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del

HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,

/13 /14 /15 /17 /18

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

/24 /25

I0000070

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció

15

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11

I0000071

Revisió de la posta a terra

15

cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,

/13 /14 /15 /17 /18

I0000072

Realitzar els treballs sobre superfícies seques

15

fixada i amb el desmuntatge inclòs

/24 /25

I0000073

Disposar de quadres elèctrics secundaris

15

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11

I0000074

Reg de les zones de treball

17

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de

/13 /14 /15 /17 /18

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

/24 /25

I0000078

Evitar processos de divissió de material en sec

17

I0000079

Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent

17

perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

HBBAB115

HBBAF004

u

u

MESURES PREVENTIVES

I0000085

Ventilació de les zones de treball

17

I0000086

Substituir els materials amb substàncies nocives

17 /18

I0000101

Actuacions prèvies de desparasitació i desratització

24

Procediment previ de treball

24

Codi

Descripció

Riscos

I0000102

I0000002

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions

1

I0000103

Planificació de les àrees de treball

25

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària

25

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat

25

I0000003

Itineraris preestablerts i balissats per al personal

1

I0000104

I0000004

Revisió i manteniment periòdic de SPC

1 /3 /25

I0000105

I0000012

Assegurar les escales de mà

1

I0000106

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades

25

Limitació de la velocitat dels vehicles

25

I0000013

Ordre i neteja

2 /6

I0000107

I0000014

Preparació i manteniment de les superfícies de treball

1 /2 /6

I0000152

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues

3 /4 /11 /13

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball

1 /2 /6

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

14

I0000015

Organització de les zones de pas i emmagatzematge

2 /6

I0000154

I0000020

No realitzar treballs a la mateixa vertical

3

I0000155

I0000023

Solicitar dades de les característiques físiques de les terres

3

I0000024

Execució de treballs a l'interior de rases per equips

3

I0000025

Planificació d'àrees i llocs de treball

1 /3 /4 /25

I0000026

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions

3 /4

I0000027

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

4

I0000028

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses

4

I0000029

No balancejar les càrregues suspeses

4

I0000030

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals

4

I0000031

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic

4

I0000038

Substituir lo manual per lo mecànic

10

Avaluació de riscos

I0000039

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

11

Id

Risc

I0000044

Evitar processos de tallat de materials a l'obra

10

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

I0000045

Formació

10 /11 /13 /18

I0000046

Evitar processos d'ajust en obra

10

I0000047

Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials

11

I0000048

No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )

11

G14

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

G14.G01

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA
EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

Situació:
2
4

ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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G

A

2

3

4

1

2

2

1

2

2

OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:

P

SUPERFÍCIE DE TREBALL

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS

Situació:
9

2

SOBREESFORÇOS

1

2

2

2

2

1 /2 /4 /9 /10 /13 /14

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,

/16 /25

u

2

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb

1 /2 /4 /9 /10 /13 /14

cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,

/16 /25

3

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

1 /2 /4 /9 /10 /13 /14

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de

/16 /25

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

TREBALLS A L'EXTERIOR

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS

2

3

4

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

MESURES PREVENTIVES

PROVES D'INSTAL·LACIONS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES

2

2

3

VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA

Situació:

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAF004

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

Situació:
25

HBBAB115

3

CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

Situació:
16

u

2

PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS

Situació:
14

1

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:

13

2

ÚS D'EINES MANUALS

Situació:
10

HBBAA005

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi

Descripció

Riscos

I0000004

Revisió i manteniment periòdic de SPC

1 /25

I0000005

Integrar la seguretat al disseny arquitectònic

1

I0000011

Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació

1

I0000013

Ordre i neteja

2

I0000014

Preparació i manteniment de les superfícies de treball

2

Codi

UA

Descripció

Riscos

I0000015

Organització de les zones de pas i emmagatzematge

2

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

1 /2 /4 /9 /10 /14 /16

I0000025

Planificació d'àrees i llocs de treball

4

segons UNE-EN 812

/25

I0000026

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions

4 /25

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

10 /14

I0000027

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

4

H1421110

u

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

I0000028

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses

4

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

14

I0000029

No balancejar les càrregues suspeses

4

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats

1 /2 /4 /9 /10 /14 /16

I0000038

Substituir lo manual per lo mecànic

9 /10

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

/25

I0000039

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

9

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la

1 /2 /4 /9 /10 /14 /16

I0000040

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

9

humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

/25

I0000045

Formació

10 /13

I0000055

Elecció dels equips de manteniment

13

I0000056

Paletització i eines ergonòmiques

13

I0000059

Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables

13

I0000060

Suspensió de les feines en condicions extremes

14

I0000061

Rotació dels llocs de treball

14

I0000062

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

14

I0000063

En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables

14

I0000064

Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h

14

H1465275

u

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

13

H1481343

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

1 /2 /4 /9 /10 /14 /16

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

/25

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN

4

H1485800

u

471

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1522111

H152U000

UA
m

m

I0000067

No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos

16

I0000068

Elecció i manteniment de les eines elèctriques

16

Riscos

I0000069

Formació i habilitació específica per a cada eina

16

1

I0000070

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció

16

superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al

I0000071

Revisió de la posta a terra

16

terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

I0000072

Realitzar els treballs sobre superfícies seques

16

I0000073

Disposar de quadres elèctrics secundaris

16

I0000103

Planificació de les àrees de treball

25

Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1
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I0000104

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària

25

I0000105

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat

25

I0000106

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades

25

I0000107

Limitació de la velocitat dels vehicles

25

I0000151

Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques

1 /4

I0000152

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues

4 /13

I0000154

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball

2 /25

I0000155

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

14

I0000158

Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric

16

I0000161

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

16

I0000165

En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió

16

TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS

Situació:
24

ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS

25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES

1

2

2

1

3

3

MÚRIDS

Situació:

VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA

Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi

UA

Descripció

Riscos

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

1 /2 /4 /6 /9 /12 /14

segons UNE-EN 812

/17 /18 /24 /25

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

18

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

17

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats

1 /2 /4 /6 /9 /12 /14

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

/17 /18 /24 /25

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la

1 /2 /4 /6 /9 /12 /14

humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

/17 /18 /24 /25

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

G20

JARDINERIA

G20.G01

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I

H1465275

SEMBRA

u

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

Avaluació de riscos

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Id

Risc

P

G

A

H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

13

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

1

2

2

H1481343

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color

1 /2 /4 /6 /9 /12 /14

groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

/17 /18 /24 /25

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

1

1

1

H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN

14 /25

Situació:
Situació:

CAIGUDES EN POUS I RASES

471

ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:

6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:

1

3

3

1

1

1

OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS
ITINERARIS D'OBRA
ZONAS DE TREBALL

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:

12

2

2

1

3

3

1

2

2

Codi

UA

Descripció

Riscos

HX11X022

u

Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

1

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

ÚS D'EINES MANUALS

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació:

1

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O INESTABILITAT DE

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

SUPERFÍCIES DE TREBALL
13

SOBREESFORÇOS
Situació:

14

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació:

17

MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES
1

Descripció

Riscos

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser

1

superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al

1

terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
1

2

2

H152U000

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del

1 /4 /12

perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
H153A9F1
1

2

2
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m

POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES
POLS DE TERRES

18

UA

H1522111

TREBALLS A L'EXTERIOR

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació:

1

Codi

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

12 /25

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

1 /2 /4 /6 /9 /12 /13

I0000086

Substituir els materials amb substàncies nocives

17 /18

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,

/14 /17 /18 /24 /25

I0000101

Actuacions prèvies de desparasitació i desratització

24

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115

u

I0000102

Procediment previ de treball

24

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb

1 /2 /4 /6 /9 /12 /13

I0000103

Planificació de les àrees de treball

25

cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,

/14 /17 /18 /24 /25

I0000104

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària

25

I0000105

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat

25

fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

1 /2 /4 /6 /9 /12 /13

I0000106

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades

25

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de

/14 /17 /18 /24 /25

I0000107

Limitació de la velocitat dels vehicles

25

I0000152

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues

13

I0000154

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball

1 /2 /6 /25

I0000155

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

14

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES
Codi

Descripció

Riscos

I0000002

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions

1

I0000003

Itineraris preestablerts i balissats per al personal

1

I0000004

Revisió i manteniment periòdic de SPC

1

I0000013

Ordre i neteja

2 /6 /17

I0000014

Preparació i manteniment de les superfícies de treball

2 /6

I0000015

Organització de les zones de pas i emmagatzematge

2 /6

I0000017

Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants

2

I0000020

No realitzar treballs a la mateixa vertical

4

I0000025

Planificació d'àrees i llocs de treball

4

I0000026

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions

4

I0000027

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

4

I0000028

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses

4

I0000029

No balancejar les càrregues suspeses

4

I0000030

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals

4

I0000031

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic

4

I0000038

Substituir lo manual per lo mecànic

9

I0000039

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

9

I0000040

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

9 /12 /13

I0000045

Formació

9 /18

I0000051

Adequació dels recorreguts de la maquinària

12

I0000053

Procediment d'utilització de la maquinària

12

I0000054

Ús de recolzaments hidràulics

12

I0000055

Elecció dels equips de manteniment

13

I0000056

Paletització i eines ergonòmiques

13

I0000058

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza

13

I0000060

Suspensió de les feines en condicions extremes

14

I0000061

Rotació dels llocs de treball

17

I0000062

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

14

I0000074

Reg de les zones de treball

17

I0000076

Reconeixement dels materials a enderrocar

17

I0000078

Evitar processos de divissió de material en sec

17
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

ANNEX 2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

PLÀNOLS
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1

1.3

DEFINICIÓ I ABA
AST DEL PLEC

1.1

S
Seegons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS

IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRE
ES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat hauràà

El present Estudi de Seguretat i Salut s'aplicarà a totes les obres necessààries per a la construcció del
projecte “Projecte executiu d’urbanització de la 1ª fase de l’aparcament del carreer Mallorca, a Rubí”.

1.2

DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

dee formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherentt
am
mb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives
p
adequades als riscos que comporta laa
realització de l'obra, contenint com a mínim els següentts documents:
- Memòria:

OBJECTE

Descriptiva dels procedim
ments, equips tècnics i medis auxiliars que haginn
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscoss
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniquess

Aquest Plec de Condicionns de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjuntt d'especificacions que hauran

necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminarr

d’acomplir tant el Pla dde Seguretat i Salut del Contractista com a doccument de Gestió Preventiva

conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i

(Planificació, Organitzacióó, Execució i Control) de l’obra, les diferents protecccions a emprar per la reducció

proteccions tècniques tendeents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorantt

dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Cool·lectiva, Equips de Protecció

la seva eficàcia, en especiaal quan es proposin mesures alternatives.

Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballaddors, així com les tècniques de
la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de quualsevol tipus d’instal·lacions i
d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les

- Plec:

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra quee

condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:
−

es tracti, així com les presccripcions que s'hauran de complir en relació amb less

Tots aquells conttinguts al:
•

característiques, l'ús i la connservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i
equips preventius.

Plec G
General de Condicions Tècniques de l’Edificacióó’‘, confeccionat pel Centre
Experim
mental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superiorr de Col·legis d’Arquitectes i
adaptatt a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitecttura’‘. (cas d'Edificació)

•

e el que es tindran en compte les normes legals i
De condicions particulars en

- Plànols:

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i
comprensió de les mesuress preventives definides a la Memòria, amb expressióó

‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i

de les especificacions tècniques necessàries.

adaptatt a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territtorial i Obres Públiques’‘. (cas
d'Obra P
Pública)
−

- Amidaments:

ments de seguretat i salut al treball que hagin estatt
De totes les unitats o elem
definits o projectats.

Les contingudess al Reglament General de Contractació de l’Estaat, Normes Tecnològiques de
l’Edificació publiicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras
Públicas y Urbannismo’‘.

−

- Pressupost:

La normativa leegislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies

Quantificació del conjunt de
d despeses previstes per l'aplicació i execució dee
l'Estudi de Seguretat i Salutt.

subministradoress de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.
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1.4

COMPATIBILITA
AT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS

quue s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenenn
prrevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.

L'estudi de Seguretat i Saalut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra,
havent de ser cadascun ddels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les
mesures preventives, de ccaràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny,
que comporti la realitzacióó de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tèccniques on la mateixa es tingui
que materialitzar.
El Plec de Condicions Paarticulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Segguretat i Salut són documents
contractuals, que restarann incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acoompliment, llevat modificacions
degudament autoritzades.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només alls Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com sii
haagués estat exposat a ambdós documents, sempre quue, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut,,
quuedin suficientment definides les unitats de Segurettat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu all
Coontracte.

2

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS
A
DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadaascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informaatius, i estan constituïts per la

prrendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :

Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interppretació, els Amidaments i els
Pressupostos Parcials.
Els esmentats documentss informatius representen només una opinió fonamenntada de l’Autor de l’Estudi de
Seguretat i Salut, sensee que això suposi que es responsabilitzi de la ceertesa de les dades que se
subministren. Aquestes ddades han de considerar-se, tant sols, com a com
mplement d’informació que el

−

Evitar els riscos.

−

Avaluar els riscos que no es poden evitar.

−

Combatre els riscos en el seu origen.

−

Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball,,
com també a l'elecció dels equips i els mètoddes de treball i de producció, amb l'objectiu específicc

Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de redduir-ne els efectes a la salut.
Només els documents coontractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà
al·legar, ni introduir al seuu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a
les dades contingudes alls documents informatius, llevat que aquestes dadess apareguin a algun document

−

Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

−

Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.

−

Planificar la prevenció, amb la recerca d'un coonjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organitzacióó

contractual.
El Contractista serà, donncs, responsable de les errades que puguin derivarr-se de no obtenir la suficient

de la feina, les condicions de treball, les relaccions socials i la influència dels factors ambientals all

informació directa, que reectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informaatius de l’Estudi de Seguretat i

treball.

Salut.
Si hi hagués contradiccióó entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars,
P
en cas d’incloure’s
aquestes com a documennt que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el

PLEC ANNEX SEGURETAT I SALU
UT
4

−

Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccció col·lectiva respecte de la individual.

−

Facilitar les corresponents instruccions als trebballadors.
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2.1

PROMOTOR

2.2

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT
T

Als efectes del present E
Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotoor qualsevol persona, física o

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol

jurídica, pública o privadda, que, individual o col·lectivament, decideixi, imppulsi, programi i financi, amb

peersona física legalment habilitada pels seus coneixemeents específics i que compti amb titulació acadèmica

recursos propis o aliens, lles obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior
p
alienació, lliurament o

enn Construcció.

cessió a tercers sota qualsevol títol.
Éss designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i
Competències en matèriaa de Seguretat i Salut del Promotor:

elaaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

1. Designar al tècniic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en
e fase de Projecte, quan sigui

necessari o es crregui convenient.
2. Designar en fasse de Projecte, la redacció de l'Estudi de Segureta
at, facilitant al Projectista i al

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part dee la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció
Execució.
d’E
Coompetències en matèria de Seguretat i Salut del Coorddinador de Seguretat del Projecte:

Coordinador resspectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del
Projecte i redaccció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projectte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració dell

pertinents.

prrojecte d’obra intervinguin varis projectistes.

3. Facilitar que el C
Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projectee intervingui en totes les fases

d'elaboració del pprojecte i de preparació de l'obra.

Lees funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D..
16627/1997, són les següents:

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estu
udi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui enn

q Coordinarà la Seguretat i
Salut, aportat peel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual

consideració els ‘‘Principis Generals de la Preevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a laa

Salut en fase d'eexecució material de les mateixes.

L.31/1995), i en particular:

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les

seves responsabbilitats.

a) Prendre les decisions constructives, tè
ècniques i d'organització amb la finalitat de planificarr

les diferents feines o fases de treball que
q es desenvolupin simultània o successivament.

6. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet consttructiu tinguin en compte les

observacions deel Coordinador de Seguretat i Salut, degudament jusstificades, o bé proposin unes
mesures d'una eeficàcia, pel cap baix, equivalents.

b) Estimar la duració requerida per l'execcució de les diferents feines o fases de treball.
2. Traslladar al Projectista tota la informació prevventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i

Salut a les diferents fases de concepció, estudii i elaboració del projecte d'obra.
3. Tenir en compte, cada vegada que sigui nece
essari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudii

bàsic, així com les previsions i informacionns útils per efectuar al seu dia, amb les degudess
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
t
posteriors (manteniment).
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4. Coordinar l'aplicaació del que es disposa en els punts anteriors i reda
actar o fer redactar l'Estudi de

•

Seguretat i Salutt.

El manteniment, el control previ a la posta en
e servei i el control periòdic de les instal·lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obrra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a laa
seguretat i la salut dels treballadors.

Competències en matèriaa de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut
S
d'Obra:

•

La delimitació i el condicionament de les zoness d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials,,
en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

P
en tots aquells casos
El Coordinador de Segureetat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor
en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadoors autònoms.

•

La recollida dels materials perillosos utilitzats.

Les funcions del Coordinnador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execuució de l'obra, segons el R.D.

•

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.

•

L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del
d període de temps efectiu que haurà de dedicar-see

1627/1997, són les següeents:

als diferents treballs o fases de treball.
•

Coordinar l'aplicaació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
−

•

La informació i coordinació entre els contractisttes, subcontractistes i treballadors autònoms.

•

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevvol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o

En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organitzzació amb el fi de planificar les
diferentts tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o

a prop del lloc de l'obra.

successsivament.
−
•

•

En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquessts treballs o fases de treball.

s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativaa prendrà aquesta funció quan no calgui la designacióó

Coordinar les acttivitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i

de Coordinador.

els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responssable els Principis de l'Acció
•

Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les
obres de construucció:
El manteeniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

•

L'eleccióó de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves

•

Organitzar la coordinació d'activitats empresarrials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció dee
Riscos Laborals.

novembre) durannt l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix

•

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaboorat pel contractista i, si s’escau, les modificacions quee

•

Coordinar les accions i funcions de control de l''aplicació correcta dels mètodes de treball.

•

Adoptar les mesures necessàries perquè noméés puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'exeecució de l'obra respondrà davant del Promotor, dell

condicioons d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

coompliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, enn

La maniipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjaans auxiliars.

divvergència serà presentada al Promotor com a màxim
m patró i responsable de la gestió constructiva de laa

cool·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevoll
prromoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció dee la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.
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Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilittats al Promotor, Fabricants i

méés a més l'execució material de la mateixa, assumiràà la funció tècnica de la seva realització i del controll

Subministradors d’equipss, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direccció Facultativa, Contractistes,

quualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva quualitat.

Subcontractistes, treballaddors autònoms i treballadors.
Poodran dirigir les obres dels projectes parcials altres tèccnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contantt

2.3

am
mb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Saluut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor.

PROJECTISTA

Coompetències en matèria de Seguretat i Salut del Directtor d’Obra:
És el tècnic habilitat profeessionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subbjecció a la normativa tècnica i
urbanística corresponent, redacta el Projecte.

3. Verificar el replanteig, l’adequació dels fon
naments, estabilitat dels terrenys i de l’estructuraa

Podran redactar projectees parcials del Projecte, o parts que el complemenntin, altres tècnics, de forma
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del
d Coordinador de Seguretat i

projectada a les característiques geotècniques del terreny.
4. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificcar la recepció d'obra dels productes de construcció,,

ordenant la realització dels assaigs i proves prrecises; comprovar els nivells, desploms, influència dee

Salut designat pel Promottor.

les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’aaltres documents tècnics, cada

disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i

projectista assumeix la tituularitat del seu projecte.

la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Esttudi de Seguretat i Salut.
5. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència
a

Competències en matèriaa de Seguretat i Salut del Projectista:

les instruccions necessàries per la correcta intterpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitatt

1. Tenir en consideeració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per

Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integgrada previstes en el mateix.

integrar els Princcipis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives,

6. Elaborar a requeriment del Coordinador de Se
eguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventualss

tècniques i d'orgganització que puguin afectar a la planificació dels treeballs o fases de treball durant

modificacions del projecte, que vinguin exigiddes per la marxa de l’obra i que puguin afectar a laa

l'execució de les obres.

Seguretat i Salut dels treballs, sempre que lees mateixes s’adeqüin a les disposicions normativess
contemplades a la redacció del Projecte i del seeu Estudi de Seguretat i Salut.

2. Acordar, en el seeu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

7. Subscriure l’Acta de Replanteig o començçament de l’obra, confrontant prèviament amb ell

2.4

Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i

DIRECTOR D'OB
BRA

Salut del contractista.

És el tècnic habilitat profeessionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix
el desenvolupament de l'oobra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals,
m
de conformitat
amb el Projecte que el deefineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacionns preceptives i les condicions
del contracte, amb l'objeccte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a

8. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin
n

preceptius.
9. Conformar les certificacions parcials i la liquid
dació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salutt

executades, simultàniament amb el Coordinadoor de Seguretat.
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10. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
F
seran normalment

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que
e

verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments resppecte al compliment del Pla de

l’habiliti per al compliment de les condicions exxigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista,,

Seguretat i Salutt, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències

en el seu cas), en condicions de Seguretat i Saalut.

11. Elaborar i subsccriure conjuntament amb el Coordinador de Segureta
at, la Memòria de Seguretat i

Salut de l’obra finnalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la repre
esentació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista,,

en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulacció o experiència haurà de tenir la capacitat adequadaa
d’acord amb les característiques i complexitat de
d l’obra.

2.5

CONTRACTISTA
A O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL)) I SUBCONTRACTISTES

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
5. Formalitzar les subcontractacions de determin
nades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límitss

Definició de Contractista:

establerts en el Contracte i conforme amb laa llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decrett

És qualsevol persona, físsica o jurídica, que individual o col·lectivament, assum
meix contractualment davant el

1109/2007.

Promotor, el compromís dd’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials,

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salu
ut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut dell

propis o aliens, les obress o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la sevaa

Seguretat i Salut.

especialització, en el Pla de Seguretat i Sallut del Contractista i presentar-los a l’aprovació dell
Coordinador de Seguretat.

Definició de Subcontractissta:

7. El representant legal del Contractista signarrà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salutt

És qualsevol persona físsica o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari
principal, el compromís dee realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obrra, amb subjecció al contracte,
al Projecte i al Pla de Segguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execcució.

conjuntament amb el Coordinador de Seguretaat.
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’A
Acta de Recepció de l’obra.
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que
e recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscoss

Laborals, en particular, en desenvolupar les taasques o activitats indicades en l'esmentat article 100

Competències en matèriaa de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractissta:

del R.D. 1627/1997:
1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Proje
ecte, directrius de l’Estudi i

compromisos deel Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director
d’Obra, i del Cooordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat dee dur a terme les condicions
preventives de lla sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitatt, compromeses en el Pla de
Seguretat i Salutt i exigides en el Projecte

a) Complir i fer complir al seu personal alllò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, sii

s'escau, les obligacions que fan reeferència a la coordinació d'activitats empresarialss
previstes en l'article 24 de la Llei dee Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüènciaa
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annexx
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execucció de l'obra.
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c) Informarr i facilitar les instruccions adequades als treballado
ors autònoms sobre totes les

mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarrregat General, ostentaran successivament la prelacióó
de representació del Contractista a l'obra.

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordina
ador en matèria de seguretat i

F
salut duurant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.

18. El representant del Contractista a l'obra, assu
umirà la responsabilitat de l'execució de les activitatss

preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.

10. Els Contractistess i Subcontractistes seran responsables de l'execu
ució correcta de les mesures

19. Serà responsabilitat del Contractista i del Direcctor Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu
u

preventives fixaddes en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relaació amb les obligacions que

cas, l'incompliment de les mesures preventivves, a l'obra i entorn material, de conformitat a laa

corresponen direectament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que
q hagin contractat.

normativa legal vigent.

11. A més, els Contrractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es

20. El Contractista també serà responsable de la re
ealització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com
m

derivin de l'incom
mpliment de les mesures previstes al Pla, als termes de
d l'apartat 2 de l'article 42 de

de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, aixíí

la Llei de Prevennció de Riscos Laborals.

com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i

12. El Contractista pprincipal haurà de vigilar el compliment de la norm
mativa de prevenció de riscos

laborals per part de les empreses Subcontractistes.

capacitació del personal, conservació i repposició dels elements de protecció personal delss
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baraness
i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda dee

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exig
girà als Subcontractistes que

acreditin per esccrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluuació de riscos i la planificació
de la seva activittat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exxigirà als Subcontractistes que
acreditin per esscrit que han complert les seves obligacions en maatèria d’informació i formació
respecte als trebballadors que hagin de prestar servei a l’obra.

persones o objectes, característiques de les esscales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i
neteja de les zones de treball, enllumenat i veentilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments,,
encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzzematges de materials, ordre d'execució dels treballss
constructius, seguretat de les màquines, gruees, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips dee
treball en general, distància i localitzacióó d'estesa i canalitzacions de les companyiess
subministradores, així com qualsevol altre mesura
m
de caràcter general i d’obligat compliment,,

14. El Contractista pprincipal haurà de comprovar que els Subcontractiste
es que concorren a l’obra han

establert entre ellls els medis necessaris de coordinació.

segons la normativa legal vigent i els costum
ms del sector i que pugui afectar a aquest centre dee
treball.

15. Les responsabilittats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i dell Promotor no eximiran de les

seves responsabbilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

21. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de dur--

los a terme en el pla de seguretat i salut, segons
s
la disposició addicional catorzena de la Lleii

16. El Constructor sserà responsable de la correcta execució dels treb
balls mitjançant l'aplicació de

Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEG
GURETAT INTEGRADA), per
assegurar la inteegritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
d riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decrett
604/2006.
22. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran
n

17. El Contractista pprincipal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà

creditor de la coonformitat del Coordinador i de la Direcció Facultattiva. El Director Tècnic podrà
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic,

de donar les instruccions pertinents a l'Encaarregat General, que haurà de ser una persona dee
provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar preesent a l'obra durant la realització de tot el treball quee
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà quee

Cap d'Obra, am
mb coneixements contrastats i suficients de construccció a peu d'obra. El Director
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l'Encarregat Genneral és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de

29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen abssolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització
ó

Treball per part ddel Contractista, amb independència de qualsevol altree requisit formal.

escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultaativa.

23. L'acceptació exppressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquesst ha reconegut l'emplaçament

30. La utilització de grues, elevadors o d'altre
es màquines especials, es realitzarà per operariss

del terreny, les ccomunicacions, accessos, afectació de serveis, caraccterístiques del terreny, mides

especialitzats i posseïdors del carnet de gruaa torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altress

de seguretats neecessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorànciia d'aquestes circumstàncies.

casos l’acreditació que correspongui, sota la suupervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrecc

24. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a

del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de laa

cobrir les

màquina i del responsable tècnic que autorittza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a

responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels

realitzar la seva feina, en aquesta obra en conccret.

danys i prejudiccis directes o indirectes que pugui ocasionar a terceers, tant per omissió com per
negligència, impprudència o imperícia professional, del personal al
a seu càrrec, així com del

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en
n possessió del carnet de gruista segons l'Instruccióó

Subcontractistess, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguinn a l'obra.

Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovaada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o
en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construccióó

25. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
F
seran normalment

o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es puguii

verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments resppecte al compliment del Pla de

garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

Seguretat i Salutt, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.

32. El delegat del contractista haurà de certificar que
q tot operador de grua mòbil es troba en possessióó

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i

del carnet de gruista segons especificacions deel paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar quee

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra,
Tècnics de la D

totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacionss

Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei

establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''.

de Prevenció (prropi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al
Llibre d'Incidènciies, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació
s
als àmbits previstos al
Pla de Seguretatt i Salut de l'obra.

2.6

TREBALLADORS AUTÒNOMS

26. Les condicions dde seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els se
eus desplaçaments a/o des del

seu domicili partrticular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes
S
així com dels
propis treballadoors Autònoms.

Peersona física diferent al Contractista i/o Subcontracttista que realitzarà de forma personal i directa unaa
acctivitat professional, sense cap subjecció a un contractte de treball, i que assumeix contractualment davant ell

27. També serà respponsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del
d recinte de l'obra i protecció

de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entradaa, per a evitar la intromissió

Prromotor, el Contractista o el Subcontractista el comprromís de realitzar determinades parts o instal·lacionss
dee l’obra.

incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'oorganització de zones de pas
amb destinació aals visitants de les oficines d'obra.
28. El Contractista haaurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emerg
gència per a l'obra, en previsió

d'incendis, plugees, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situacióó de risc al personal d'obra, a
tercers o als meddis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.
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2.7

Competències en matèriaa de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

TREBALLADORS

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de

Peersona física diferent al Contractista, Subcontractissta i/o Treballador Autònom que realitzarà de formaa

Riscos Laborals,, en particular, en desenvolupar les tasques o activitaats indicades en l'article 10 del

peersonal i directa una activitat professional remuneraada per compte aliè, amb subjecció a un contractee

R.D. 1627/1997.

labboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra less

2. Complir les dispoosicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997,

durant l'execucióó de l'obra.

acctivitats corresponents a la seva categoria i especialitatt professional, seguint les instruccions d’aquell.
Coompetències en matèria de Seguretat i Salut del Trebaallador:

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estable
eix pels treballadors l'article 29,
1. El deure d'indicar els perills potencials.

1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordin
nació d'activitats empresarials

establerts en l'arrticle 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laboralss, participant, en particular, en
qualsevol mesuraa d'actuació coordinada que s'hagi establert.

2. Té responsabilitat dels actes personals.
3. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible
c
i a formular propostes, en relació a laa

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seeguretat i Salut (PSS).

5. Utilitzar els equipps de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215
5/1997, de 18 de juliol, pel qual

s'estableixen less disposicions mínimes de seguretat i salut per a la uttilització dels equips de treball
per part dels trebballadors.
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D.
R 773/1997, de 30 de maig,

sobre disposicioons mínimes de seguretat i salut relativa a la utilitzaació dels equips de protecció
individual per part dels treballadors.

4. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscoss

Laborals.
5. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
6. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la delss

seus companys o tercers aliens a l'obra.

7. Atendre les indiccacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria
m
de seguretat i de salut

durant l'execucióó de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativaa, si n'hi ha.

7. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·la
acions provisionals de Salubritat i Confort, previstess

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades
a
i dignes, durant el temps que duri la sevaa
permanència a l’obra.

8. Els treballadors aautònoms hauran de complir allò establert en el Pla de
e Seguretat i Salut (PSS):
a) La maqquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'o
obra, han de respondre a les

prescrippcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dells equipaments de treball que
l'empressari Contractista posa a disposició dels seus treballadoors.
b) Els autòònoms i els empresaris que exerceixen personalme
ent una activitat a l'obra, han

d'utilitzaar equipament de protecció individual apropiat, i respectar
r
el manteniment en
condicioons d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra,
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.
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DOCUMENTACIÓ
Ó PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

3
3.1

d
qui, desprès de consultar amb el Coordinadorr
la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra

INTERPRETACIÓ
Ó DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I
SALUT

dee Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Conntractista les interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix erraddes, omissions, discrepàncies o contradiccions tindràà
quue notificar-ho immediatament per escrit al Director d’O
Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador dee

Excepte en el cas quee l’escriptura del Contracte o Document de Connveni Contractual ho indiqui
específicament d’altra maanera, l’ordre de prelació dels Documents contractuaals en matèria de Seguretat i
Salut per aquesta obra seerà el següent:

Seeguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, nootificant la seva resolució al Contractista. Qualsevoll
treeball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèviaa
auutorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restantt
el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, exximits de qualsevol responsabilitat derivada de less

1. Escriptura del Coontracte o Document del Conveni Contractual.

coonseqüències de les mesures preventives, tècnicaament inadequades, que hagin pogut

adoptar ell

2. Bases del Concuurs.

Coontractista pel seu compte.

3. Plec de Prescripccions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salu
ut i la Coordinació de Seguretat

Enn el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o

i salut en fases dde Projecte i/o d’Obra.

coontradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obbligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salutt
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en laa

4. Plec de Condicioons Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
S

coonstrucció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en ell
Prrojecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estatt

5. Plec de Condicioons Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estud
di de Seguretat i Salut.
6. Procediments Opperatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de conttrol Administratiu de Seguretat,

redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de
Seguretat.

coompletes i correctament especificades en el Projecte i el
e corresponent Estudi de Seguretat i Salut.
Tootes les parts del contracte s’entenen complementàriees entre si, per la qual cosa qualsevol treball requeritt
enn un sol document, encara que no estigui esmentat enn cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que sii
s’hhagués recollit en tots.

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
8. Pla d’Acció Preveentiva de l’empresari-contractista.

3.2

VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Segurettat i Salut del Contractista per

l’obra en qüestió.

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista,,

10. Protocols, proceediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salu
ut interna del Contractista i/o

Subcontractistess, d’aplicació en l’obra.

s
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ ell
coom document de gestió preventiva d’adaptació de la seva
deesenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra,,
poodrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Segurettat, la declaració expressa de subsistència, d’aquellss

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Conttracte seran considerats com

asspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com
m

mútuament explicatius, peerò en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb

am
mpliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.
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Els Procediments Operaatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessinn redactar el Coordinador de

o

Seguretat i Salut amb pposterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Saalut, tindrà la consideració de
document de desenvoluppament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts
contractants.

3.3

PLA DE SEGUR
RETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA

D’acord al que es disposaa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels
seus treballs a l’obra, un P
Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seeus medis, mètodes d'execució
i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREV
VENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de confoormitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI

Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
•

Accessos al recinte.

•

Garites de control d’accessoss.

o

Acotat del perímetre del solar.

o

Distàncies de l’edifici amb els límits deel solar.

o

Edificacions veïnes existents.

o

Servituds.

DE PREVENCIÓ DE RISC
COS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9).

‐
El Contractista en el seu P
Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art.

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:

7 del R.D. 1627/ 1997, noo obstant, el Contractista té plena llibertat per estructuurar formalment aquest Pla de
Seguretat i Salut.

o

Tancament del solar.

El Contractista, en el seuu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els

o

Murs de contenció, atalussats, pous, talls
t del terreny i desnivells.

o

Nivells definitius dels diferents accesssos al solar i rasants de vials colindants.

o

Ubicació d’instal·lacions d’implantacióó provisional per al personal d’obra:

continguts que en cada caas s’indiquen.

‐

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicaant:
o

•

Banys: Equipament (lavabos,, retretes, dutxes, escalfador..,).

•

Vestuaris del personal: Equippament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).

•

Refectori o Menjador: Equipaament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).

•

Farmaciola: Equipament.

•

Altres.

Ubicació dels serveis públics.
•
•
•
•

Electricitat.
Clavegueram.
Aigua potable.
Gas.
o

•
•

Llocs destinats a apilaments.

Oleoductes.
•

Àrids i materials ensitjats.

•

Armadures, barres, tubs i biguetes.

Altres.
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o

•

Materials paletitzats.

o

Circuits de circulació interna del persoonal d’obra. Senyalització de Seguretat.

•

Fusta.

o

Esquema d’instal·lació elèctrica provissional.

•

Materials ensacats.

o

Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
p

•

Materials en caixes.

o

Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.

•

Materials en bidons.

•

Materials solts.

•

Runes i residus.

•

Ferralla.

•

Aigua.

•

Combustibles.

•

Substàncies tòxiques.

•

Substàncies explosives i/o deflagrants.

‐

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sisstemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.
o

façanes:
•

tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
•

justificació en l‘ESS.

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de
fluids.
Estació de formigonat.

•

Sitja de morter.

•

Planta de piconament i/o selecció d’àrids.

•

Ubicació i replanteig de xarxees de desencofrat.

•

Ubicació i replanteig de barannes de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèviaa
justificació en l’ESS.

•

Ubicació i replanteig de marqquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèviaa
justificació en l‘ESS.

Circuitss de circulació interna de vehicles, límits de circuulació i zones d’aparcament.
o

Senyalització de circulació.
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Ubicació i replanteig del conjuunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèviaa

Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues,
m
cabrestants,

•

Ubicació de bastida porticadaa d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts dee
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament dee

Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
•

o

Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals dee

Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APAR
RCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

•

Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguuretat en perímetre i buit de

o

exteriors amb risc de caigudes d’alturaa.

travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
•

Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetress

‐

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat
s
per a l’ús i manteniment
posterior de l’obra executada (*).

Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre
p
i buit de travessers
d’escales.

o

Proteccció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis
de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.
•

Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrrosoldada enjovat en el cèrcol
perimetral (*).

o

Bastides suspeses sobre guindoles caarrileres per a neteja de façana.

o

Plataformes lliscants sobre carrils perr a manteniment de paraments verticals.

o

Bastides especials.

o

Plataformes en voladís i moll de desccàrrega escamotejables per a introducció i evacuacióó
d’equips.

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjaat
•

Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de segureetat en patis interiors.

•

Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat

o

transitables.

sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recupperables.
•

•

‐

Baranes perimetrals escamotejabless per a treballs de manteniment en cobertes noo

o

Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Proteccióó
Col·lectiva.

Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal dee fusta colada en passos
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals.

o

Replanteig d’ancoratges i sàgoles perr a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis.

Ubicació i replanteig de barana perimetral de segurettat.

o

Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.

o

Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignnífuga d’evacuació.

o

Altres.

Plànols de protecccions en plataformes i zones de pas. Contingut:
o

Passareel·les (ubicació i elements constitutius).

o

Escaless provisionals

(*) Tant sols en cas que estiguin conteemplats en el Projecte Executiu.
‐

o

Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.

o

Abalisaament i senyalització de zones de pas.

o

Condem
mna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitatt de terrenys.

o

Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pesccants i les guindoles.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).
o

Plànol de carrers per a evacuació d’acccidentats en obres urbanes.

o

Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats
d
en obres aïllades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.
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‐

Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a esscriptura pública a requeriment de les parts atorgantss

Altres.

deel mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contraactista, assignar totes o part de les seves facultatss

3.4

asssumides contractualment, a la persona física, jurídicca o corporació que tingues a be designar a l’efecte,,

NCIDÈNCIES''
EL ''LLIBRE D'IN

seegons procedeixi.
A l'obra existirà, adequaddament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’inccidències’‘, facilitat pel Col·legi
Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat
s
i salut o per l'Oficina
de Supervisió de Projectees o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Adm
ministracions públiques.

Els terminis i provisions de la documentació contractuaal contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, juntt
mb els terminis i provisions de tots els documents aquuí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i
am
tottal entre les parts i no durà a terme cap acord o ennteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà capp

Segons l'article 13 del Reeal Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007, aquest llibre haurà
d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut, i a la disposició de la direcció
d'obra o direcció facultatiiva, contractistes, subcontractistes i treballadors autòònoms, les persones o òrgans
amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracionns públiques competents, o en
el seu cas, del represenntant dels treballadors, els quals podran realitzar lees anotacions que considerin
adequades respecte a less desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut.
S
Quan es realitzi una anottació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la
n
en el cas que l'anotació
notificarà al contractista aafectat i als representants dels treballadors d'aquest i només
es refereixi a qualsevol inncompliment dels advertiments o observacions prèviam
ment anotades en aquest llibre
així com en el supòsit dee paralització dels treballs, s'ha de remetre una còppia a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el ttermini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una
reiteració d'una advertènccia o observació anterior o si, per contra, es tracta d'unna nova observació.

enndossament o representacions al Contractista, exceepte les que s’estableixin expressament mitjançantt
coontracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixxos i als seus successors, representants legals i/oo
cooncessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. Ell
Coontractista no es agent o representant legal del Proomotor, pel que aquest no serà responsable de capp
maanera de les obligacions o responsabilitats en què incoorri o assumeixi el Contractista.
Noo es considerarà que alguna de les parts hagi renunciiat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevoll
deels documents contractuals vinculants en matèria dee Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tall
renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.
Toots els recursos o remeis brindats per la documenttació contractual vinculant en matèria de Seguretat,,
haauran de ser presos i interpretats com acumulatius, éss a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit perr
la llei.
Lees controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, resppecte a la interpretació de la documentació contractuall

3.5

CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE

vinnculant en matèria de Seguretat, serà competència dee la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actess

PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONT
TRACTUAL ANNEXA EN

jurrídics separables els que es dicten en relació am
mb la preparació i adjudicació del Contracte i, enn

MATÈRIA DE SE
EGURETAT

coonseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre juurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb laa
noormativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.

El CONVENI DE PREV
VENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promootor (o el seu representant),
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direccció Facultativa i Representant
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NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

4

‐

“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificadaa
per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE
E 1 de diciembre de 1981)”.

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en comptte la normativa existent i vigent

‐

en el decurs de la redacciió de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésseer d’aplicació.

“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 dee
julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada peer “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“,,
“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 dee

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativaa aplicable. El Contractista, no

septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.

obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra less esmenes de caràcter tècnic
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

‐

“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidenciass
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en ell
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.

4.1

TEXTOS GENER
RALS
‐

“Establecimiento de modelos de notificación dee accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 19877
(BOE 29 de diciembre de 1987)”.

‐

Convenis col·lecctius.
‐

‐

“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo

Utilización del asbesto en condiciones de seguuridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebraa

de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre
d
de 1953 (BOE 2 de

(BOE de 23 de noviembre de 1990)”.

febrero de 19566)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE

‐

“Ordenanza labooral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto
a
de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9

‐

junio de 1995)”.

(BOE 31 de marrzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio
diciembre de 19994)”.
‐

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la
l que se aprueba el reglamento sobre notificación dee
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 dee

de septiembre dee 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacionss “Orden 22 de marzo de 1972
de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Ordenn 28 de diciembre (BOE 29 de

“Ley de prevención de riesgos laborales. Leyy 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre dee
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 dee 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.

13 de noviembree de 2004)”.
‐

“Instrumento de ratificación de 17 de julio dee 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobree

‐

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembree, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 dee
septiembre de 1995)”.

“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 dee marzo de 1971 (BOE 16 de
marzo de 1971)””, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment peer “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de

‐

1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D..

noviembre de 19989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995))”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de

688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificaat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayoo

abril de 1997)”, ““R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 6665/1997 (BOE 24 de mayo de

de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de
d 2006)”.

1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/19977 (BOE 7 de agosto de 1997)”,
“R.D. 614/2001 ((BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.

R
39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero dee
“Reglamento de los servicios de prevención. R.D.

‐

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 dee
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Coomplementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 dee
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/20004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.
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‐

“Disposiciones m
mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que

‐

comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadorres. R.D. 487/1997 de 14 de

laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

OE 23 de abril de 1997)”.
abril de 1997 (BO
‐
‐

‐

‐

prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions dee

de octubre (BOE
E 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 21777/2004 (BOE 13 de noviembre

designació de delegats i delegades de prevennció i de constitució dels comitès de seguretat i salutt

2004)” i “R.D. 6004/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Cataluunya de 7 d’octubre de 2004).
‐

‐

julio, en el que se establecen las disposicioness mínimas de seguridad y salud para la utilización porr

construcció (DOG
GC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de
d gener de 1998).

parte de los trabajadores de los equipos de trabajo,
t
en materia de trabajos temporales en alturaa
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Disposiciones m
mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbiito de las empresas de trabajo
‐

“Ley 38/1999, dee 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de

“Protección de laa seguridad y la salud de los trabajadores contra loss riesgos relacionados con los

resistencia frente al fuego”.
‐

mecánicas”.

“Real Decreto 3779/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglaamento de almacenamiento de
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE
M APQ-1, MIE APQ-2, MIE

‐

Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.

‐

“Real Decreto 7783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra rradiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

e que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero,,
“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el
por el que se aprueba el Reglamento de los Seervicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 dee
octubre, por el que se establecen las disposicciones mínimas de seguridad y salud en las obras dee
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.
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“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte dee
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.

Q-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 1112 de 10 de mayo de 2001)”.
APQ-3, MIE APQ

‐

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembree, sobre la protección de la salud y seguridad de loss
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibracioness

agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE
E 1 de mayo de 2001)”.
‐

e que se aprueba la clasificación de los productos dee
“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el
construcción y de los elementos constructivoos en función de sus propiedades de reacción y dee

1999)”.
‐

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembree, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 dee

Ordre de 12 de ggener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibree d'Incidències en les obres de

temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999))”.
‐

Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades dee

“Disposiciones m
mínimas de seguridad y salud en las obras de construucción. R.D. 1627/1997 de 24

de agosto de 20007)”.
‐

Real Decreto 171/2004, por el que se desarroolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención dee
laborales, en materia de coordinación de actividdades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).

mínimas destinadas a proteger la seguridad y la saluud de los trabajadores en las
“Disposiciones m
actividades mineeras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre
o
de 1997)”.

‐

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 dee
enero de 2004)”.

“Disposiciones m
mínimas de seguridad y salud para la utilización por loos trabajadores de los equipos
de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)””.

‐

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reform
ma del marco normativo de la prevención de riesgoss

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APAR
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‐

“Real Decreto 6335/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de

‐

de agosto, por el que se desarrolla la Leey 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de laa

carreteras del Esstado”.
‐

subcontratación en el sector de la construcciónn (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.

“Ley ordinaria 322/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250
de 19 de octubree)”.

‐

‐

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de

agosto de 2009)“.
‐

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladoraa

agosto)”.

de la subcontratación en el sector de la construucción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,,
por el que se establecen disposiciones mínim
mas de seguridad y salud en obras de construcciónn

Decret 102/20088, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per

(BOE 71 de 23 de marzo de 2010).''

intervenir en el procés de contractació en el sector de la construccció (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Caatalunya de 08 de maig de 2008).
‐

‐

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en loo
que respecta a su anexo XVII (diclorometanoo, aceites para lámparas y líquidos encendedores dee

aprobado por R
R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al

barbacoa y compuestos organoestánnicos).''

Reglamento (CE
E) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejoo (Reglamento REACH)”.
Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per

‐

99 de 24 de abril de 2010).''

publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 dee febrer de 2009).
“Real Decreto 2998/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Reeal Decreto 39/1997, de 17 de

‐

''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 100
de marzo, por el que se aprueba el Reglam
mento sobre clasificación, envasado y etiquetado dee

enero, por el quue se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
P
en relación con la

sustancias peligrosas y el Real Decreto 2555/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba ell

aplicación de meedidas para promover la mejora de la seguridad y de
d la salud en el trabajo de la

Reglamento sobre clasificación, envasado y ettiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 dee

trabajadora embaarazada, que haya dado a luz o en período de lactanccia”.
‐

''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobbre la protección de la salud y la seguridad de loss
trabajadores contra los riesgos relacionados coon la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE
E

infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del
d procediment per a la seva

‐

''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisiónn, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica ell
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, laa

“Real Decreto 11802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica
m
el Reglamento sobre
notificación de ssustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquettado de sustancias peligrosas,

‐

e que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 dee
''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el
enero, por el que se aprueba el Reglamentto de los Servicios de Prevención; el Real Decretoo

octubre, reguladdora de la subcontratación en el Sector de la Consstrucción (BOE 204 de 25 de

‐

“Instrumento de Ratificación del Convenio núm
mero 187 de la OIT, sobre el marco promocional paraa
la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 dee

“Ley orgánica 3/22007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
m
y hombres (BOE 23 de
marzo de 2007)”.

‐

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 244

junio de 2010).''

“Real Decreto 3330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reeal Decreto 1311/2005, de 4 de
noviembre, sobree la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecàànicas”.

‐

''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación dee
gases fluorados y equipos basados en los mism
mos, así como la certificación de los profesionales quee
los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'''
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‐

‐

''Real Decreto 11439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica
m
el Reglamento sobre

el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlam
mento Europeo y del Consejo, relativo al registro, laa

julio (BOE 279 dee 18 de novimebre de 2010).''

evaluación, la autorización y la restricción de laas sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo quee
respecta a su anexo XVII (cadmio).''

“Real Decreto 8843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la
‐

“Ley 22/2011, dee 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”

‐

“Ley 33/2011, dee 4 de octubre, General de Salud Pública.”

‐

“Real Decreto Leegislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la

nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
d Consejo, relativo al registro, la evaluación, laa
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''
‐

modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 dell

''Reglamento (UE
E) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el

de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricciónn

evaluación, la auutorización y la restricción de las sustancias y preparaados químicos (REACH) en lo

‐

anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/20006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo all

''Reglamento (UE
E) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012,
2
por el que se modifica el

(REACH).''

registro, la evaluación, la autorización y la restricción
r
de las sustancias y preparados químicoss

registro, la evaluuación, la autorización y la restricción de las sustaancias y preparados químicos

‐

anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo all

E) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el
''Reglamento (UE

(REACH).''

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicass

registro, la evaluuación, la autorización y la restricción de las sustaancias y preparados químicos

‐

''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el Acta del acuerdo de revisión parciaal del V Convenio colectivo general del sector de laa

(REACH).''

construcción.''

P estatal de protección civil
''Real Decreto 10070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan
‐

ante el riesgo quuímico.''

''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se moodifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y sueloss

mbre de 2012, por el que se
''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiem
modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del C
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezzclas químicas (REACH).''
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''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisióón, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica ell

(REACH).''

anexo XVII del R
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Euroopeo y del Consejo, relativo al

‐

''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisiónn, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica ell

que respecta a ssu anexo XVII (sustancias CMR).''

anexo XIV del R
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al

‐

''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comissión, de 19 de septiembre de 2012, por el que see

Ley de Contratoss del Sector Público.”

Reglamento (CE
E) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Coonsejo relativo al registro, la

‐

''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comissión, de 19 de septiembre de 2012, por el que see
modifica, en lo que respecta a los compuestoss de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE))

‐

‐

''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modificaa

protección sanitaaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Reaal Decreto 783/2001, de 6 de

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios
s
de prevención.”

‐

‐

contaminados.''
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‐

''Orden PRE/20556/2013, de 7 de noviembre, por la que se modificaa el anexo VI del Reglamento

1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/20000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decretoo

sobre clasificacióón, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto

349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

255/2003, de 28 de febrero.''
‐
‐

''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo,
E
por la que se registra y

el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”..

publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades

Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.

materia de prevención de riesgos laborales, así coomo sobre el Reglamento de
formativas en m
‐

condiciones paraa el mantenimiento de la homologación de actividaddes formativas en materia de

(BOE de 18 de junio de 2003).

de la construccióón.''
‐

''Resolución de 115 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas,

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”..
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decretoo

por la que se acttualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestiónn de la Prevención de Riesgos

1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.

Laborales en la A
Administración General del Estado.''
‐

4.2

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobbre la protección de la salud y la seguridad de loss
trabajadores expuestos a los riesgos derivaddos de atmósferas explosivas en el lugar de trabajoo

prevención de rieesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector

‐

2
por el que se regulan las emisiones sonoras enn
“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002,

“Protección de los trabajadores ante los riessgos derivados de la exposición al ruido durante ell
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzzo, sobre la protección de la salud y seguridad de loss

CONDICIONS AMBIENTALS

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo dee
2006)”.

‐

Ordre de 27 de jjuny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per
p amiant (DOGC Diari Oficial

‐

de la Generalitatt de Catalunya de 05 d’agost de 1985).
‐

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonnificación acústica, objetivos de calidad y emisioness
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.

Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància
mèdica en empreeses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Genneralitat de Catalunya de 10 de

‐

juliol de 1987).
‐

“Real Decreto 1008/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reduucción de la contaminación del

4.3

INCENDIS

“Real Decreto 6664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados conn la exposición a agentes biológicos durante el trabbajo (BOE de 24 de mayo de

‐

“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 dee
noviembre de 2007)”.

medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 19991)”.
‐

“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 dee

1997)”. Modificatt per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

‐

Ordenances municipals.

“Real Decreto 6665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos

‐

“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por
p el que se aprueba el Reglamento de Instalacioness

relacionados conn la exposición a agentes cancerígenos durante el traabajo (BOE de 24 de mayo de

de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE
E de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat perr
“Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE
E
de 5 de agosto de 1999)”.
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‐

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals

‐

(DOGC Diari Ofiicial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de
d 1995) i desenvolupada per

septiembre de 2002)”.

Ordre MAB/62/20003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunyaa de 24 de Febrer de 2003).
‐
‐

“Reglamento electrotécnico de baja tensión.. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 dee

“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Saala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anulaa

“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Reeal Decreto 312/2005 de 18 de

el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Regglamento Electrónico para baja tensión, aprobado porr

marzo, por el quue se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistenncia frente al fuego. BOE núm.
‐

37 de 12 de febreero”.

M
de Industria, Turismo y Comercio por el quee
“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricass
de alta tensión y sus instrucciones técnicas com
mplementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzoo

4.4

de 2008)”.

INSTAL·LACION
NS ELÈCTRIQUES
‐
‐

“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento
R
electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-099
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-333 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.

“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de
diciembre de 19968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deeroga amb efectes de 19 de
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.

‐

4.5

EQUIPS I MAQUINÀRIA

“Orden de 18 dde julio de 1978, por la que se aprueba la Normaa Tecnológica NTE-IEE/1978,
“Instalaciones dee electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agossto de 1978)”.
‐

‐

Resolució de 4 dde novembre de 1988, per la qual s’estableix un certtificat sobre compliment de les

aparatos elevadores de propulsión hidráulicaa y las normas para la aprobación de sus equiposs

distàncies reglam
mentàries d’obres i construccions a línies elèctriquees (DOGC Diari Oficial de la

impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.

Generalitat de Caatalunya de 30 de novembre de 1988).
‐
‐

‐

obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificadda per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 dee

1997)”. Complem
mentada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre
d
de 2000)”.

marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 299 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/20088
(BOE de 11 de octubre de 2008)”.

Llei 6/2001, de 331 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenameent per a la protecció del medi
‐

Decret 329/20011, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglamennt del subministrament elèctric
(DOGC Diari Oficcial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembree de 2001).

noviembre de 1990)”.
‐

“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembree
(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogaat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 dee
septiembre de 1997)”.
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“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 12444/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”..
Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 dee

“Real Decreto 6114/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para
p la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.

‐

“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores paraa

“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de

nocturn (DOGC D
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juuny de 2001).
‐

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se
s determinan las condiciones que deben reunir loss
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‐

‐

“Real Decreto 4774/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las dissposiciones de aplicación de la

‐

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE soobre aparatos elevadores y de

el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación dee

manejo mecánicoo (BOE de 20 de mayo de 1988)”.

productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.

“Real Decreto 14435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan laas disposiciones de aplicación

‐

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para laa

estados miembroos sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto

utilización por los trabajadores de los equipoos de trabajo, en materia de trabajos temporales enn

56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per

altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.
‐

‐

de los trabajadores frente a los riesgos derrivados o que puedan derivarse de la exposición a

que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (B
BOE de 23 de abril de 1997)”.

vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembrre de 2005)”.

“Real Decreto 4888/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas

‐

equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE,,

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilizaación por los trabajadores de
“Disposiciones m

84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de

‐

máquinas, para incluir los riesgos de aplicaciónn de plaguicidas.''

agosto de 1997)””. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de
d noviembre de 2004)”.
“Real Decreto 13314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las dissposiciones de aplicación de la

‐

aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 dee noviembre.''

septiembre de 11997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/20088 (BOE de 11 de octubre de

‐

''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnicaa
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reeglamento de aparatos de elevación y manutención,,

Directiva del Paarlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de

‐

''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 dee
octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de lass

seguridad y saluud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de

‐

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación dee
la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Euroopeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobree

equipos de proteección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12
1 de junio de 1997)”.
‐

d 2005, sobre la protección de la salud y la seguridadd
“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de

“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la

al trabajo con eqquipos que incluyen pantallas de visualización (BOE dee 23 de abril de 1997)”.
‐

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembree, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997,,

de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximaciónn de las legislaciones de los

“Real Decreto 16644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.
‐

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembree, del Reglamento de seguridad en las máquinas, porr

2008)”.

‐

Instruccions Tècniques Complementaries:

“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección Generaal de Tecnología y Seguridad

‐

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatoos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 dee

Industrial, por laa que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas
m
en foso (BOE de 25

mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”.. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE
E

septiembre de 19998)”.

de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”,,
“Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzoo

“Real decreto 7669/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las dispposiciones de aplicación de la

de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.

Directiva del Parrlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglaamento de aparatos de presión
mayo de 1999)”.
(BOE de 31 de m

‐

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromeccánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 dee
octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”..
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“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Reesolución de 10 de septiembre

intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificadoo

de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalaación de ascensores sin cuarto

por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.

de máquinas. Reesolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril dee 1997)”.
‐
‐

utilización por los trabajadores de equipos de protección
p
individual”.

“ITC – MIE – AE
EM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/22003 de 27 de mayo de 2003
(BOE 17 de julio de 2003)”.
‐

‐

‐

norma EN 143:2000, Equipos de protecciónn respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos,,

junio de 1989)”.

ensayos, marcado, de conformidad con la Direectiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protecciónn
individual) [notificada con el número C(2006) 7777]”.

AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y mannutención, referentes a grúas
“ITC – MIE – A
‐

Normes Tècniques Reglamentàries.

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8
de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.

‐

“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006,
2
relativa a la publicación de las referencias de laa

“ITC – MIE – AE
EM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de

móviles autoproppulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
‐

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre dispossiciones mínimas de seguridad y salud relativas a laa

4.7

SENYALITZACIÓ

“Norma UNE-588921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEM
MP)”.

‐

“Disposiciones mínimas en materia de señaalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D..
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

4.6

EQUIPS DE PRO
OTECCIÓ INDIVIDUAL

‐

“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminaciónn
de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.

‐

“Comercializacióón y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D.

‐

Normes sobre senyalització d’obres en carreterres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.

1407/1992 de 200 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Moddificat per “OM de 16 de mayo
de 1994”, per “R
R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27
de mayo de 20002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución
“
de 25 de abril de

4.8

DIVERSOS

1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo dee 1998 (BOE de 22 de abril de
1998)”, “Resolucción de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de
julio de 2000 (BO
OE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 dee septiembre de 2001 (BOE de

‐

complementarias, relativas a los capítulos IV, V,
V IX y X del Reglamento General de Normas Básicass

27 de septiembree de 2001)”.
‐

“Orden de 20 de marzo de 1986 por la quee se aprueban determinadas Instrucciones técnicass
de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”.
1
Modificada per “Orden de 29 de abril de 19877

“Real Decreto 1559/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real
R Decreto 1407/1992, de 20

(BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.

de noviembre, ppor el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
‐

“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Cataloggación y Homologación de los explosivos, productoss
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.
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‐

“Real Decreto 2330/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reeglamento de explosivos (BOE
de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BO
OE de 12 de marzo de 2005)” i
“Orden INT/35433/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 20007)”. Complementada per la

5
5.1

CONDICIONS ECONÒMIQUES
CRITERIS D'APLICACIÓ

“Resolución de 224 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006

‐

(BOE de 9 de feebrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté
m
per al sector de la construcció, la necessitatt

PRE/174/2007 (B
BOE de 3 de febrero de 2007)”.

d’eestimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i perr

“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos
m
para la notificación de
accidentes de traabajo y se dan instrucciones para su cumplimentaciónn y tramitación (BOE de 29 de
diciembre de 19887)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21
2 de noviembre de 2002)”.

‐

coonseqüent, incorporat al Projecte.
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi dee Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt dee
ma total com a la valoració unitària d’elements, ambb
‘‘ddespeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la sum

“Orden de 6 de m
mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden
O
de 6 de octubre de 1986

referència al quadre de preus sobre el que es calculaa. Sols podran figurar partides alçades en els casoss

sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion

d’eelements o operacions de difícil previsió.

de actividades een los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Reeal Decreto-Ley 1/1986, de 14

‐

de marzo (BOE dde 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden dee 29 de abril de 1999 (BOE de

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el prressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran serr

25 de mayo de 1999)”.

moodificades o substituïdes per alternatives proposadess pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut,,

“Real Decreto 12299/2006, de 10 de noviembre por el que se apruebba el cuadro de enfermedades
profesionales enn el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
c
para su notificación y
registro (BOE dee 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Ordden TAS/1/2007 (BOE de 4 de
enero de 2007)”.

‐

prrèvia justificació tècnica degudament motivada, semppre que això no suposi disminució de l’import total nii
deels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Segguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost dell
E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general dee l’obra com un capítol més del mateix.
Laa tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupostt de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateixx

“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabaajo, por la que se inscribe en el
registro y publicaa el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de
agosto de 2007)””.

coos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut elss
coostos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries enn
viggor i els criteris tècnics generalment admesos, emannats dels organismes especialitzats. Aquest criteri ess
l’aaplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

‐

Convenis col·lecctius.

‐

“Real Decreto 15591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos
p
sanitarios (BOE 268

5.2

CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

de 6 de noviembbre de 2009).”
‐

''Real Decreto 2248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el
e Reglamento de explosivos,
aprobados por R
Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adapptarlo a lo dispuesto en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
(BOE 67 de 18 dde marzo de 2010).''

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Segguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partidess
deel Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criterii
respecte a la certificació de les partides contempladees en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut dell
Coontractista per cada obra.
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.
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5.3

REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE
D SEGURETAT

6

Els preus aprovats pel C
Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del

6.1

PREVISIONS DEL CONTRACTISTA

A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE
E

SEGURETAT

Contractista, es mantindràà durant la totalitat de l’execució material de les obres.
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la

Laa Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconsegguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i

seva adjudicació, podràà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat,

coorregir els riscos d'accidents laborals.

mitjançant els índexs o ffórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan dee contractació, en els terminis
contemplats en el Títol IV
V del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova
s
el text refós de la Llei

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla
P de Seguretat i Salut

de Contractes de les Adm
ministracions Públiques.

deesenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.

5.4

la manera concreta dee

d
de les diferents Tècniques Analítiques i
Toot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions

PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEG
GURETAT

Opperatives de Seguretat:

La reiteració d’incomplimeents en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri

−

per unanimitat del Coorddinador de Seguretat i Salut i dels restants componnents de la Direcció d’Obra o

Tècniques analítiques de seguretat

Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms
contractats per ell, duran aaparellats conseqüentment per el Contractista, les seggüents Penalitzacions:

Lees Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen coom a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recercaa
dee les causes.

1.-

MOLT LLEU

:

3% del Benefici Industrial de l’obraa contractada

2.-

LLEU

:

20% del Benefici Industrial de l’obrra contractada

3.-

GREU

:

75% del Benefici Industrial de l’obrra contractada

4.-

MOLT GREU

:

75% del Benefici Industrial de l’obrra contractada

5.-

GRAVÍÍSSIM

:

Paralització dels treballadors +1000% del Benefici Industrial

Prrèvies als accidents

de l’obra contractada + Pèrddua d’homologació com
Contractista, per la mateixa Propieetat, durant 2 anys.

‐

Inspeccions de seguretat.

‐

Anàlisi de treball.

‐

Anàlisi Estadística de la sinistralitat.

‐

Anàlisi del entorn de treball.

Po
osteriors als accidents
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Notificació d'accidents.

‐

Registre d'accidents
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‐

−

Investigació Tècnnica d'Accidents.

Tècniques operratives de seguretat

‐

Acció de grup

‐

Disciplina

‐

Incentius

Les Tècniques Operativess de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el
Risc

6.2

CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL
L DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ

Segons que l'objectiu dee l'acció correctora hagi d’operar sobre la conductaa humana o sobre els factors
perillosos mesurats, el C
Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguuretat i Salut i Higiene que té
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre:

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontrractades i treballadors Autònoms, lligats amb elll
d Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documentss
coontractualment, en el desenvolupament del seu Pla de
tippus en el seu format real, així com els procedimentss de complimentació fets servir a la seva estructuraa

El Factor Tècnic
‐

Sistemes de Segguretat

‐

Proteccions col·lectives i Resguards

‐
‐

em
mpresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de
d la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi dee
Seeguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importantss:

Manteniment Preeventiu
Proteccions Perssonals

‐

Normes

‐

Senyalització

Test de Seleccióó prelaboral del personal.

‐

Reconeixementss Mèdics prelaborals.

‐

Formació

‐

Aprenentatge

‐

Propaganda

Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.

2.

Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

3.

Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestióó
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.

El Factor Humà
‐

1.

4.

Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
P

5.

Documents vinculants, actes i/o memooràndums.

6.

Manuals i/o Procediments Segurs de Treball,
T
d'ordre intern d'empresa

7.

Control de Qualitat de Seguretat del Producte.
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6.3

CONDICIONS

TÈCNIQUES

DELS

ÒRGANS DE

L'EMP
PRESA

CONTRACTISTA

6.4

OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTR
RACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE
E

COMPETENTS E
EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

MEDICINA DEL TREBALL

El comitè o les personess encarregades de la promoció, coordinació i vigilànccia de la Seguretat i Salut de

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiuu

l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas cooncret de l'obra de referència,

coompetent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniquess

assenyalant-se específicaament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organnigrama general de Seguretat i

quue haurà de reunir el centre de treball.

Salut de l'empresa adjudiccatària de les obres.
Reespecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estaràà
El Contractista acreditaràà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a

deegudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa
n
vigent i es revisarà periòdicament el controll

departament staff depennent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i

d'eexistències.

qualificació necessària coonforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicioss de Prevención’‘. En tot cas el
constructor comptarà am
mb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Saluut de la Mútua d'Accidents de

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com less

Treball amb la que tingui eestablerta pòlissa.

funcions i competències de la seva estructura en Mediciina Preventiva.

El Coordinador de Segurretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de

Toot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònoom), amb independència del termini de durada de less

Prevenció que no reuneixxi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte
c
compliment de la seva

coondicions particulars de la seva contractació, haurà d'hhaver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estarr

important missió.

claassificat d'acord amb les seves condicions psicofísiquees.

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut dee la seva empresa, haurà de

Inddependentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treballl

fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.

(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim unn
reconeixement periòdic anual.

L'obra disposarà de Tèccnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als
responsables tècnics (i coonseqüentment de seguretat) de l'empresa constructoora en matèria preventiva, així

Paaral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció dee l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútuaa

com una Brigada de repposició i manteniment de les proteccions de segurettat, amb indicació de la seva

d'A
Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries dee

composició i temps de deddicació a aquestes funcions.

la seva competència:
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‐

Higiene i Prevenció al treball.

‐

Medicina preventiva dels treballadors.

‐

Assistència Mèdica.

‐

Educació sanitària i preventiva dels treballadorss.

‐

Participació en comitè de Seguretat i Salut.

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APAR
RCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

‐

Organització i poosta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS
S

7

RRAMENTES
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FER
6.5

7.1

COMPETÈNCIES
S DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE
ELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

D'acord amb les necessitaats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absènciaa del Cap d’Obra es nomenarà
−

un Supervisor de Segureetat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretaat), considerant-se en principi
l'Encarregat General de l'oobra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador
més qualificat en aquestss treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es
notificarà al Coordinador dde Seguretat.

Definició

Éss un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals
q
un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrganss
d’aaccionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicacióó
deeterminada, en particular destinada a la transformaació, tractament, desplaçament i accionament d’unn

S’anomenarà un Socorrissta, preferiblement amb coneixements en Primers Auxxilis, amb la missió de realitzar
petites cures i organitzar ll’evacuació dels accidentats als centres assistencials que
q correspongui que a més a
més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola.

maaterial.
El terme equip i/o màquina també cobreix:

A efectes pràctics, i ambb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si
s la importància de l’obra ho
aconsella, es constituiràà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interemprresarial de Responsables de

‐

Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.

‐

Un mateix equip intercanviable, que modifiquui la funció d’una màquina, que es comercialitza enn
condicions que permetin al propi operador, acooblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor,,

Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses paarticipants a cada fase d’obra,

sempre que aquest equip no sigui una peça dee recanvi o una ferramenta.

aquesta ‘‘comissió’‘ es reeunirà com a mínim mensualment, i serà presidida peel Cap d'Obra del Contractista,
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).

d components de seguretat que es comercialitzin perr
Quuan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de
seeparat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes dell

6.6

COMPETÈNCIES
S DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA

prresent Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà
M Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

El Contractista haurà d'esstablir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuaació que reflecteixi un sistema

−

d'entrenament inicial bàsiic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà
s
si són traslladats a un
nou lloc de treball, o ingreessin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació.

Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o
im
mportador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con less

S'efectuarà entre el persoonal la formació adequada per assegurar el correctee ús dels medis posats al seu

noormes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponentss

abast per millorar el seu reendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

Insstruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quaals inclouran els plànols i esquemes necessaris per all
maanteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a
méés, una placa de material durador i fixada amb soliddesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a
mínim, les següents dades:
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‐

Nom del fabricannt.

‐

Any de fabricacióó, importació i/o subministrament.

‐

Tipus i número dde fabricació.

‐

Potència en Kw.

‐

Contrasenya d’hoomologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat accreditada, si procedeix.

‐

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepció de connformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic,,
delegat per l’usuari.

7.3

NORMATIVA APLICABLE
−

Directives comunitàries relatives a la seg
guretat de les màquines, transposicions i datess
d’entrada en vigor

7.2

CONDICIONS D
D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT DELS
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

Soobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea
E
Diirectiva fonamental.

−

Elecció d’un Eqquip

‐

Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núúm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directivess

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base
b
a uns criteris de garanties

del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E
E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/933

de Seguretat per als seuss operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

−

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions delss

(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/C
CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93)..
Aquestes 4 directives s’han codificat en un solss text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm..

Condicions d’uttilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

L 207, de 23/7/98).

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Dispossicions mínimes de Seguretat i

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, dee 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pell

Salut per a la utilització peels treballadors dels Equips de treball’‘:

Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de
d 8/2/95).
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb
a període transitori fins l’1/1/95.

−

Emmagatzemattge i manteniment

‐

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i

‐

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.
Exxcepcions:

contingudes en laa seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.

‐

Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.

Es reemplaçarann els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran
a
i es col·locaran en el

‐

Màquines per a elevació o desplaçament de peersones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

‐

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -

lloc assignat, segguint les instruccions del fabricant.
‐

D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, ambb període transitori fins l’1/1/97.

S'emmagatzemaaran en compartiments amplis i secs, amb temperaturees compreses entre 15 i 25ºC.
‐
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Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
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Transposada pel Reial Decret 1428/1992, dee 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pell
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E.. de 27/3/95).

Altres Directives.
‐

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada enn

Directiva del Connsell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats

vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinnats límits de tensió (D.O.C.E.
CEE.
Núm. L 77, de 266/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/C

‐

legislacions dels Estats membres sobre els apparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferess

Transposada pell Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret

potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).

154/1995 de 3 dee febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigorr del R.D. 7/1988: l’1/12/88.

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 dee març (B.O.E. de 8/4/96).

Entrada en vigorr del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitorri fins l’1/7/03.

A aquest respeccte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direccció General de Tecnologia i

‐

Seguretat Industtrial (B.O.E. de 13/7/98).
‐

Directiva del Connsell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitoori fins el 30/5/02.

d 2/10/90) i 93/68/CEE.
Directives del Coonsell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de

‐

Onze Directives, amb les seves corresponeents modificacions i adaptacions al progrés tècnic,,
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissióó

Transposades peel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial

sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció.

Decret 2486/19994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigorr del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial dee

Entrada en vigorr del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori finns l’1/1/97.

18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992,
7
de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordree
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Directiva del Connsell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats

Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 1399, de 23/5/89), modificada per
C.E. Núm. L 290, de 24/11/93);
les Directives deel Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C
92/31/CEE, de 228/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L

Soobre utilització de màquines i equips per al treball:

091, de 7/4/19999).

‐

Transposades peel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret
1950/1995, d’1 dde desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial dee 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigorr del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/899, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i dee
salut per a la utilització pels treballadors en el treball
t
dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, dee
30/12/89), modificada per la Directiva del Conssell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, dee
30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

del R.D. 1950/19995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.
‐

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de less
legislacions dels Estats membres sobre equipss a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).

membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de
d 8/8/87), modificada per les

‐

Directiva del Parlament Europeu i del Conseell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació dee

Directiva del Connsell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada
m
per la Directiva del

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’aparrtat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, quee
entren en vigor el 5/12/98.

Consell 93/68/CE
EE.
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−

Normativa d’apllicació restringida

‐

Reial Decret 18449/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen differents disposicions en matèria

8

SIGNATURA

de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/112/2000), i Ordre Ministerial de

Baarcelona, desembre de 2016

8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de

L’A
Autor del Projecte,

Seguretat de less Màquines, referent a màquines, elements de màquuines o sistemes de protecció,
usats (B.O.E. d’111/5/91).
‐

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica
T
Complementària MIEAEM-3 del Regglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referentt a Carretons automotors de
manutenció (B.O
O.E. de 9/6/89).

‐

Ordre de 23/5/19977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevvadors per a obres (B.O.E. de

Sggt.: Jordi Casiñol Noguera
Ennginyer de Camins, Canals i Ports
BA
AC ecg.

14/6/77), modificcada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre
de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)
‐

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues
Torre desmuntabbles per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

‐

Reial Decret 8377/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat
m
i refós de la Instrucció
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevvació i Manutenció, referent a
Grues mòbils auttopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

‐

Reial Decret 18449/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen differents disposicions en matèria
de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

‐

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança Generral de Seguretat i Higiene en el
Treball (B.O.E. dde 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada
A
parcialment per R.D
614/2001 de 8 dee juny. BOE de 21 de juny de 2001.
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Barcelona, EFTembre de 2016
L´Autor del Projecte,

Sgt.: Jordi Casiñol Noguera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
BAC ecg.

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

QUADRE DE PREUS Nº 2

ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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1
1.1

A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els canvis que

INTRODUCCIÓ

consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. En conseqüència,
el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la seva adaptació a la realitat canviant de l’obra.

DESCRIPCIÓ GENERAL

El projecte tracta de construir un nou aparcament al carrer Mallorca de Rubí.

En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de processos

En el document Memòria del present projecte s’inclou la descripció detallada de les obres definides
en el present projecte.

Demolicions i desmuntatges

-

Moviments de terres

-

Clavegueram i drenatge

-

Ferms i paviments

-

Enllumenat

-

Jardineria i plantacions.

-

Senyalització

-

Serveis afectats i de nova implantació

final es veu tant condicionada pels processos d'execució com per la qualitat intrínseca dels
materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques bastant estables i, en

Les unitats constructives que composen les obres són:
-

d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat. La qualitat

molts casos, arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest pla
es centrarà, fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a
inspeccions visuals o comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una empresa
especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que desenvolupen els laboratoris en el control
de qualitat dels materials.
CONDICIONS EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
GENERALITATS.
1. Les obres de construcció de l’urbanització es portaran a terme amb subjecció al projecte i les
seves modificacions autoritzades pel director de l’obra prèvia conformitat del promotor, a la

1.2

legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva, i a les instruccions del director

OBJECTE I PLANEJAMENT GENERAL

El present annex és d’aplicació per a la construcció del “Projecte d’Urbanització de la 1ª fase de
l’aparcament del Carrer Mallorca”, i té la finalitat de definir les unitats més importants a controlar
durant l’execució de les obres, i l’import destinat a la realització del control de qualitat.

2. Durant la construcció de l’obra s’elaborarà la documentació reglamentàriament exigible. En ella
s’inclourà, sense perjudici del que estableixin altres Administracions Públiques competents, la

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Prescripcions Tècniques de l'obra (PPT),
s’han definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir
de base al Pla d'Autocontrol de Qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible.
Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció
d'Execució de l'Obra (DEO).

d’obra i del director de l’execució de l’obra.

documentació del control de qualitat realitzat al llarg de l’obra. En l’Apèndix 1 es detalla, amb
caràcter indicatiu, el contingut de la documentació del seguiment de l’obra.
3. Quan en el desenvolupament de les obres intervinguin diversos tècnics per a dirigir les obres de
projectes parcials, ho faran sota la coordinació del director de l’obra.
4. Durant la construcció de les obres el director d’obra i el director de l’execució de l’obra realitzaran,
segons les seves respectives competències, els controls següents:
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a) Control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que es subministrin a les

b) Les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes

obres d’acord amb l’article 7.2.

innovadors, d’acord amb l’establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les

b) Control d’execució de l’obra d’acord amb l’article 7.3; i

seves característiques tècniques.

c) Control de l’obra acabada d’acord amb l’article 7.4.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació
CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES.

dels productes, equips i sistemes emparats per ella.

El control de recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes,

3.- Control de recepció mitjançant assaigs.

equips i sistemes subministrats satisfacin l’exigit en el projecte. Aquest control comprendrà:

1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats

a) El control de la documentació dels subministraments, realitzat d’acord amb l’article 7.2.1.

casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l’establert en la reglamentació vigent, o

b) El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat, segons l’article

bé segons l’especificat en el projecte o ordenats per la direcció facultativa.

7.2.2.;
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats

c) El control mitjançant assaigs, conforme a l’article 7.2.3.

per la direcció facultativa sobre la mostra del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i
1.- Control de la documentació dels subministraments.

rebuig i les accions a adoptar.

Els subministradors entregaran al constructor, qui els facilitarà al director d’execució de l’obra, els
documents d’identificació del producte exigits per normativa d’obligat compliment i, en el seu cas, pel

CONTROL DE L’OBRA ACABADA.

projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació comprendrà, al menys, els següents
En l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves

documents:
a) Els documents d’origen, fulla de subministrament i etiquetat.

instal·lacions, parcial o totalment acabades, hauran de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se

b) El certificat de garantia del fabricant, firmat per persona física;

amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la

c) Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament,

direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable.

inclosa la documentació corresponent al marcat CE dels productes de construcció, quan sigui
pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que
afectin als productes subministrats.

1.3

A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es pot
oblidar que les empreses constructores disposen normalment de sistemes d'organització interna

2.- Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica.

d'assegurament de la qualitat (procediments ISO 9000), que, potencialment, són eines molt vàlides per

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) Els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que

assolir els nivells de qualitat exigits.

assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà,
en el seu cas, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l’establert en l’article 5.2.3;
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Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i
sistemàtiques, aquest pla de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell

integració als sistemes propis de les empreses constructores. Es tracta de provocar una necessària

d’encarregat inclòs), indicant el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot acompanyar d'un registre de

continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, que

signatures. S'hauria de fer extensiu al personal de les empreses subcontractades.

deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta.
4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar (coherència de documents,
Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una empresa

mancança de definició o definició no satisfactòria, etc.) Tenir constància dels possibles problemes amb

constructora, tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es poden trobar

temps suficient pel seu anàlisi, és fonamental en la qualitat final de l’obra.

diferències notables entre unes i altres. La norma es centra en els procediments, homogeneïtza
sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el sistema de qualitat que posseeix una empresa

5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents

resulta imprescindible analitzar els objectius que s’ha plantejat, i no quedar-se exclusivament amb

(legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un

l’etiqueta de presentació. La possessió del certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a

d'aquests documents.

totes les obres, i encara menys, la coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el
promotor.

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser
compatibles amb el plec de prescripcions tècniques de projecte. Cal advertir que, en aquest punt,

Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona uniformitat entre els

s’acostumen a incloure textos genèrics que “engreixen” el document i que, en molts cops, no aporten

diferents sistemes de qualitat de les empreses; uniformitat que resulta suficient com per a plantejar un

gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que sigui específic per l’obra concreta.

anàlisi conjunt.
7. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del proveïdor dins
En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en que

d'una relació d'industrials "aptes" confeccionada per la pròpia empresa, es a dir, el subministrador no

solen estructurar-se els plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on s'incideix amb aquest

s’ha d’escollir exclusivament per criteris econòmics. A banda d'això, es redacten les especificacions de

pla de control:

compres, que són un recull de les condicions tècniques que s'han d'exigir al material concret, i es
detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de materials: control de certificats,

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació,

inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla

recollint especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra.

d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu
apartat de control de materials.

2. Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot portar a no aplicar
correctament el sistema. És fonamental saber destriar el que és realment important, per no malbaratar

Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que consisteix en deixar

esforços en temes secundaris que poden provocar desencís, i serveixen d’excusa per a invalidar tota la

constància documental del destí físic (parts concretes de l’obra) on s’ha fet ús d’un determinat material.

sistemàtica. Dins del pla de control de projecte, es farà una relació de les activitats que, com a mínim,

Resulta habitual entre les empreses, i per altra banda molt convenient, tenir cura de la traçabilitat del

hauran de ser considerades en el pla de qualitat del contractista.

formigó utilitzat a l’obra, però no és freqüent que s’apliqui a altres materials.
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base de dades de referència que recull tota la informació quant a freqüències i especificacions, així com
8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions d'execució de les

la base de dades d’assaigs (propietats i preus).

activitats que es controlen. S'indiquen les inspeccions (o assaigs) que s'han de realitzar, documents o
normatives que s'han de tenir en compte, freqüències de mostreig, responsables de realitzar-les, si

La llista de preus d’assaigs REFERÈNCIA Infraestructures.cat 2015 ha estat utilitzada com a Banc de

corresponen a punts d'espera o avís i els criteris d'acceptació o rebuig. Una inspecció qualificada com

Preus de Partides d’Obra per realitzar el pressupost del pla de control de qualitat corresponent a aquest

punt d’espera o avís, atura el procés d’execució de l’activitat fins que s’hagi donat per bo el resultat de

projecte.

dita inspecció (punt d’espera), o s’hagi produït la notificació corresponent (punt d’avís).
9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de
sectoritzar l'obra per tal d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra

PROCEDIMENT

3

El procediment a seguir dins del mòdul Qualitat es composa de les següents fases:

afectada. La fitxa d'execució és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat.

-

Creació del Pla de Control de Qualitat ‘per defecte’ en base al pressupost de l’obra.

-

Tramificació de l’estructura original del pressupost de l’obra, disgregant o agrupant els
trams previstos.

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable,

-

Comprovació dels assaigs per cadascuna de les partides d’obra.

-

Establiment de les freqüències d’assaig per l’obra.

problema concret.

-

Relacions entre unitats d’amidament i freqüències.

-

Assignació d'especificacions.

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de

-

Coherència amb el pressupost.

materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes,

-

Càlcul del número d’assaigs i assignació dels preus.

etc.

-

Generació del pressupost del Pla de Control de Qualitat.

s'aixeca una no conformitat, que pot ser poc important (de correcció immediata) o greu. En aquest
darrer cas, apareix una acció correctora per tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel

Com s’ha dit al començament d’aquest apartat, el pla de qualitat de l’empresa constructora ha de ser un
eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra. Cal no caure en el fàcil recurs del desprestigi,
moltes vegades basat en anècdotes concretes, i tenir la clara voluntat d’utilitzar-lo, com una dada més
del funcionament de l’obra, que, naturalment, haurà de ser contrastada amb la supervisió directa del
director d’execució.

4

IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

L’import total dels treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de MIL CINC-CENTS
NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS ( 1.595,35 € ), sense I.V.A.; el que
suposa DOS-MIL DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS ( 2.297,15 € ),
IVA inclòs.

BANC DE CRITERIS I LLISTA DE PREUS DEL PLA DE CONTROL

2

El pla de control de qualitat d’aquest projecte ha estat elaborat mitjançant el mòdul Qualitat del
programa TCQ2000, en base al BANC DE CRITERIS OBRA CIVIL Infraestructures.cat 2015, que és la

En el pressupost es presenta el pressupost detallat dels assaigs de control de qualitat per àmbits
corresponents a aquest projecte.
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6
5

MARCATGE CE

El marcatge CE ens indica que el producte ha estat fabricat d’acord amb els requisits de seguretat

ACREDITACIÓ DELS LABORATORIS COMPETENTS

de les directives europees. No obstant això, no tots els productes estan obligats a portar marcatge

Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris
competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d’estar acreditats en
el següents apartats:

CE.
Els organismes de normalització europeus proveeixen d’especificacions tècniques que proporcionen
el mecanisme per complir aquestes obligacions. Els productes industrials subjectes a les directives

1.- GRUP D'ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH)
Àmbit de control del formigó, dels seus
components i de les armadures d'acer
Àmbit de control del formigó i dels seus
components
Àmbit de control del formigó fresc

de seguretat, abans de ser comercialitzats per primer cop, s’han de sotmetre a uns procediments
EHA

conformitat pot consistir en una autocertificació del fabricant o d’un laboratori notificat per realitzar
EHC

materials constituents de vials
Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos
de vials

les proves de conformitat.
El llistat complet dels materials inclosos dins del projecte amb les directrius del marcatge CE que

EHF

3.- GRUP D'ÀMBITS DE VIALS (VS)
Àmbit de sòls, àrids, mescles bituminoses i

apropiats per assegurar la conformitat i la introducció del marcatge CE. La certificació de

VSG
VSF

han de complir s’inclou al llistat MARCATGE CE del present apèndix.
Barcelona, desembre 2016
L’autor del projecte,

5.- GRUP D'ÀMBITS DE MATERIALS DE PALETERIA (AM)
Àmbit de control de materials de fàbriques de
peces de formigó
Àmbit de control dels materials de paviments de
peces de formigó
Àmbit de control de morters per a obra

AFH

Sgt.: Jordi Casiñol Noguera
Enginyer de Camins Canals i Ports

APH
AMC

Els assaigs de l’àmbit EHF pot fer-los un laboratori acreditat EHC o EHA
Els assaigs de l’àmbit EHC pot fer-los un laboratori acreditat EHA
Els assaigs bàsics VSF també pot fer-los un laboratori acreditat VSG
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LLISTAT DE MARCATGE CE

ANNEX PLA DE CONTROL DE QUALITAT
11

PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1ª FASE DE L'APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ

PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1ª FASE DE L'APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ

Materials obligats a marcatge CE

Materials obligats a marcatge CE

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Material

Material RM

B0111000 - Aigua
B0311010 - Sorra de
pedrera de pedra
calcària per a
formigons

Normativa

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Data
obligatorietat
marcatge CE

No Afectat pel marcatge CE
UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón.
Pols minerals per a formigons (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Pols mineral obtingut per
tractament de materials naturals, artificials o
reciclats, i les mescles d'aquests granulats, per
a l'elaboració del formigó. Queden exclosos els
fillers emprats com a components del ciment o
altres aplicacions diferents del filler inert per a
formigó.

01-01-2010

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón.
Granulats fins per a formigons (D <= 4 mm)
(Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per
tractament de materials naturals, artificials o
reciclats, i les barreges d'aquests granulats, per
a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats
amb densitat aparent (assecat en estufa)
superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de
formigó.

01-01-2010

Granulats fins lleugers per a formigons, morters
i injeccions (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts
per tractament de materials naturals, artificials
o reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a
l'elaboració de formigó, morter o injectat
emprats en edificacions, carreteres i treballs
d'obres públiques, amb una densitat de
partícules no superior a 2.000 kg/m3 o amb
una densitat aparent no superior a 1.200
kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1:
Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Pols mineral de granulats lleugers per a
formigons, morters i injeccions (<= 4 mm)
(Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts
per tractament de materials naturals, artificials
o reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a
l'elaboració de formigó, morter o injectat
emprats en edificacions, carreteres i treballs
d'obres públiques, amb una densitat de
partícules no superior a 2.000 kg/m3 o amb
una densitat aparent no superior a 1.200
kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1:
Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
Granulats fins per a morters (D <= 4 mm)
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.
(Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per un procés
natural, materials fabricats o reciclats, i les
mescles d'aquests àrids per utilitzar-los en els
morters.

01-06-2004

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

Pols minerals per a morters (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Pols mineral obtingut per un
procés natural, materials fabricats o reciclats, i
les barreges d'aquests àrids per utilitzar-los en
els morters. Queda exclòs el pols mineral de
l'àrid per utilitzar-lo com un component del
ciment o com un pols mineral inert dels àrids
per a morters o per a granulats emprats en la
capa superficial de sòls industrials.

Pàgina 1

Material

Material RM

Normativa

B0312020 - SORRA
DE PEDRERA DE
PEDRA GRANÍTICA
PER A MORTERS

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón.
Pols minerals per a formigons (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Pols mineral obtingut per
tractament de materials naturals, artificials o
reciclats, i les mescles d'aquests granulats, per
a l'elaboració del formigó. Queden exclosos els
fillers emprats com a components del ciment o
altres aplicacions diferents del filler inert per a
formigó.

Data
obligatorietat
marcatge CE
01-01-2010

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón.
Granulats fins per a formigons (D <= 4 mm)
(Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per
tractament de materials naturals, artificials o
reciclats, i les barreges d'aquests granulats, per
a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats
amb densitat aparent (assecat en estufa)
superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de
formigó.

01-01-2010

Granulats fins lleugers per a formigons, morters
i injeccions (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts
per tractament de materials naturals, artificials
o reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a
l'elaboració de formigó, morter o injectat
emprats en edificacions, carreteres i treballs
d'obres públiques, amb una densitat de
partícules no superior a 2.000 kg/m3 o amb
una densitat aparent no superior a 1.200
kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1:
Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Pols mineral de granulats lleugers per a
formigons, morters i injeccions (<= 4 mm)
(Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts
per tractament de materials naturals, artificials
o reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a
l'elaboració de formigó, morter o injectat
emprats en edificacions, carreteres i treballs
d'obres públiques, amb una densitat de
partícules no superior a 2.000 kg/m3 o amb
una densitat aparent no superior a 1.200
kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1:
Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
Granulats fins per a morters (D <= 4 mm)
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.
(Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per un procés
natural, materials fabricats o reciclats, i les
mescles d'aquests àrids per utilitzar-los en els
morters.

01-06-2004

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

Pols minerals per a morters (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Pols mineral obtingut per un
procés natural, materials fabricats o reciclats, i
les barreges d'aquests àrids per utilitzar-los en
els morters. Queda exclòs el pols mineral de
l'àrid per utilitzar-lo com un component del
ciment o com un pols mineral inert dels àrids
per a morters o per a granulats emprats en la
capa superficial de sòls industrials.

Pàgina 2
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Materials obligats a marcatge CE

Materials obligats a marcatge CE

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Material

Material RM

Normativa

B0331Q10 - Grava
de pedrera de pedra
calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a
formigons

Granulats gruixuts per a formigons (D > 4 mm) UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón.
(Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per
tractament de materials naturals, artificials o
reciclats, i les barreges d'aquests granulats, per
a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats
amb densitat aparent (assecat en estufa)
superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de
formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón.
Granulats per a formigons (D > 4 mm i d=0)
(Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per
tractament de materials naturals, artificials o
reciclats, i les barreges d'aquests granulats, per
a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats
amb densitat aparent (assecat en estufa)
superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de
formigó.

Graves de pedrera per a balast (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per
tractament de materials naturals o artificials, o
àrids reciclats matxucats utilitzats en la
construcció de vies de ferrocarril.

UNE-EN 13450:2003 Áridos para balasto.
UNE-EN 13450/AC:2004 Áridos para balasto.

Granulats gruixuts lleugers per a formigons,
morters i injeccions (D > 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts
per tractament de materials naturals, artificials
o reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a
l'elaboració de formigó, morter o injectat
emprats en edificacions, carreteres i treballs
d'obres públiques, amb una densitat de
partícules no superior a 2.000 kg/m3 o amb
una densitat aparent no superior a 1.200
kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1:
Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Data
obligatorietat
marcatge CE
01-01-2010

01-01-2010

Material

Material RM

Tot-u natural per a capes estructurals de ferms UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas
granulares y capas tratadas con conglomerados
(Marcatge CE)
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per
tractament de materials naturals, artificials i
reciclats, per a materials tractats amb
conglomerants hidràulics i no tractats emprats
en obres d'enginyeria civil i construcció de
carreteres.
Ciments comuns (CEM) (Marcatge CE)
B0512401 - Ciment
pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L
32,5 R segons UNEEN 197-1, en sacs

UNE-EN 13450:2003 Áridos para balasto.
UNE-EN 13450/AC:2004 Áridos para balasto.

B033SJ00 - Grava de
granulat reciclat mixt
de formigó-ceràmica
de més de 70 mm.

Graves de granulat reciclat per a balast
(Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per
tractament de materials naturals o artificials, o
àrids reciclats matxucats utilitzats en la
construcció de vies de ferrocarril.

B0372000 - Tot-u
artificial

Tot-u artificial per a capes estructurals de ferms UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas
granulares y capas tratadas con conglomerados
(Marcatge CE)
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per
tractament de materials naturals, artificials i
reciclats, per a materials tractats amb
conglomerants hidràulics i no tractats emprats
en obres d'enginyeria civil i construcció de
carreteres.

01-06-2004

01-07-2013

01-02-2013

Ciments sobresulfatats (SSC) (Marcatge CE)

01-11-2011

UNE-EN 15743:2010 Cemento sobresulfatado.
Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.

Ciments d'aluminat càlcic (CAC) (Marcatge CE) UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio.
Composición, especificaciones y criterios de
Camp d'aplicació: Queda exclòs el ciment
conformidad.
d'aluminat de calci utilitzat com un material
component de preparacions formulades per a
aplicacions específiques (per exemple, les
mescles seques).

01-08-2007

Ciments especials de molt baix calor
d'hidratació (VLH) (Marcatge CE)

UNE-EN 14216:2005 Cemento. Composición,
especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos especiales de muy bajo calor de hidratación.

01-02-2006

UNE-EN 197-1:2011 Cemento. Parte 1: Composición,
especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes.

01-07-2013

B0514301 - CIMENT Ciments comuns (CEM) (Marcatge CE)
PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
Granulats gruixuts per a morters (D > 4 mm)
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.
(Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per un procés
natural, materials fabricats o reciclats, i les
mescles d'aquests àrids per utilitzar-los en els
morters.

UNE-EN 197-1:2011 Cemento. Parte 1: Composición,
especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes.

Data
obligatorietat
marcatge CE
01-01-2010

Ciments de ram de paleta (MC) (Marcatge CE) UNE-EN 413-1:2011 Cementos de albañilería. Parte 1:
Composición, especificaciones y criterios de
Camp d'aplicació: Ciments de ram de paleta
utilitzats per a la producció de morter, per a la conformidad.
col·locació de maons i blocs, i per a
arrebossats i lliscats.

01-06-2004

01-06-2004

Normativa

Ciments de ram de paleta (MC) (Marcatge CE) UNE-EN 413-1:2011 Cementos de albañilería. Parte 1:
Composición, especificaciones y criterios de
Camp d'aplicació: Ciments de ram de paleta
utilitzats per a la producció de morter, per a la conformidad.
col·locació de maons i blocs, i per a
arrebossats i lliscats.

01-02-2013

Ciments sobresulfatats (SSC) (Marcatge CE)

01-11-2011

01-06-2004

UNE-EN 15743:2010 Cemento sobresulfatado.
Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.

Ciments d'aluminat càlcic (CAC) (Marcatge CE) UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio.
Composición, especificaciones y criterios de
Camp d'aplicació: Queda exclòs el ciment
conformidad.
d'aluminat de calci utilitzat com un material
component de preparacions formulades per a
aplicacions específiques (per exemple, les
mescles seques).

01-08-2007

Ciments especials de molt baix calor
d'hidratació (VLH) (Marcatge CE)

01-02-2006

01-01-2010
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UNE-EN 14216:2005 Cemento. Composición,
especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos especiales de muy bajo calor de hidratación.
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Materials obligats a marcatge CE

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Material

Material RM

Normativa

UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte
Calçs (Marcatge CE)
B0532310 - CALÇ
1: Definiciones, especificaciones y criterios de
AÈRIA CL 90 PER A Camp d'aplicació: Calçs de construcció
conformidad.
utilitzades en la preparació del conglomerant
CONSTRUCCIÓ
dels morters (per exemple per a ram de paleta,
arrebossat i lliscat), la producció d'altres
productes per a la construcció (per exemple
maons silico-calcaris, formigó cel·lular, formigó,
etc.) i les aplicacions de l'enginyeria civil (per
exemple tractament de sòls, mescles
asfàltiques, etc.).

B0552100 - Emulsió
bituminosa catiònica
amb un 60% de
betum asfàltic, per a
reg d'adherència
tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

Emulsions bituminoses catiòniques per a
pavimentació (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Emulsions bituminoses
catiòniques adequades per a la construcció i el
manteniment de carreteres, paviments
aeroportuaris i altres àrees pavimentades.

UNE-EN 13808:2005 Betunes y ligantes bituminosos.
Especificaciones de las emulsiones bituminosas
catiónicas.
UNE-EN 13808:2005/1M:2011 Betunes y ligantes
bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiónicas.

B0602210 FORMIGO DE
RESISTENCIA 10
N/MM2, DE
CONSISTENCIA
PLASTICA I
GRANDARIA
MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM

Codi d'element no identificat

B0602220 FORMIGO DE
RESISTENCIA 10
N/MM2, DE
CONSISTENCIA
PLASTICA I
GRANDARIA
MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM

Codi d'element no identificat

B0604220 FORMIGO DE
RESISTENCIA 15
N/MM2, DE
CONSISTENCIA
PLASTICA I
GRANDARIA
MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM

Codi d'element no identificat

B0606210 FORMIGO DE
RESISTENCIA 20
N/MM2, DE
CONSISTENCIA
PLASTICA I
GRANDARIA
MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM

Codi d'element no identificat

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Data
obligatorietat
marcatge CE
01-06-2012

Material

Material RM

Normativa

B0641080 FORMIGÓ HM20/P/20/I DE
CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA,
GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3
DE CIMENT, APTE
PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

No Afectat pel marcatge CE

B064300B - Formigó
HM-20/B/20/I de
consistència tova,
grandària màxima del
granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a
classe d'exposició I

No Afectat pel marcatge CE

B064300C - Formigó
HM-20/P/20/I de
consistència plàstica,
grandària màxima del
granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a
classe d'exposició I

No Afectat pel marcatge CE

B064500C - Formigó
HM-20/P/40/I de
consistència plàstica,
grandària màxima del
granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a
classe d'exposició I

No Afectat pel marcatge CE

Data
obligatorietat
marcatge CE

01-01-2011

B07102A0 - Morter
per a ram de paleta,
classe M 10 (10
N/mm2), a granel, de
designació (G)
segons norma UNEEN 998-2

Pàgina 5

UNE-EN 998-2:2012 Especificaciones de los morteros
Morters industrials per a ram de paleta
para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
(Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Morters per a ram de paleta
fets a fàbrica (morters industrials) utilitzats en
murs, pilars i envans d'obra de ram de paleta.
Queden exclosos els morters elaborats a obra.

B0A12000 - Filferro
acer galvanitzat

No Afectat pel marcatge CE

B0A216SG - Tela
metàl·lica de simple
torsió de filferro
galvanitzat de 50 mm
de pas de malla i de
D 2,7 mm

No Afectat pel marcatge CE

B0A31000 - CLAU
ACER

No Afectat pel marcatge CE

01-06-2012
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Materials obligats a marcatge CE

Materials obligats a marcatge CE

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Material

Material RM

Normativa

B0D21030 - TAULÓ
DE FUSTA DE PI
PER A 10 USOS

No Afectat pel marcatge CE

B0D61170 - PUNTAL
RODÓ DE FUSTA
DE 7 A 9 CM DE
DIÀMETRE I DE 2 A
2,5 M D'ALÇÀRIA,
PER A 30 USOS

No Afectat pel marcatge CE

B0D81250 - PLAFÓ
METÀL.LIC DE
50X50 CM PER A 20
USOS

No Afectat pel marcatge CE

B0D81580 - Plafó
metàl·lic de 50x200
cm per a 50 usos

No Afectat pel marcatge CE

B0DZP500 - Part
proporcional
d'elements auxiliars
per a plafons
metàl·lics, de 50x200
cm

No Afectat pel marcatge CE

B0DZSM0K - Tub
metàl·lic de 2,3´´ de
diàmetre, per a 150
usos, per a seguretat
i salut

No Afectat pel marcatge CE

B0F1D2A1 - MAÓ
CALAT, DE
29X14X10 CM, PER
A REVESTIR

UNE-EN 771-1:2011 Especificaciones de piezas para
Maons calats (Marcatge CE)
fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Camp d'aplicació: Peces d'argila cuita
utilitzades en el ram de paleta (per exemple
façanes vistes i revestides, estructures de
càrrega o no portants, incloent murs i particions
interiors, per a ús en edificació i enginyeria
civil). Queden excloses les peces per a
pavimentació, per a sortides de fums (excepte
les peces destinades al revestiment exterior de
xemeneies), els panells d'alçària de planta i les
peces revestides amb un aïllament tèrmic
addicional en les cares susceptibles d'estar
exposades al foc.

B1411111 - Casc de
seguretat per a ús
normal, contra cops,
de polietilè amb un
pes màxim de 400 g,
homologat segons
UNE-EN 812

No Afectat pel marcatge CE

B1421110 - Ulleres
de seguretat
antiimpactes
estàndard, amb
muntura universal,
amb visor transparent
i tractament contra
l'entelament,
homologades segons
UNE-EN 167 i UNEEN 168

No Afectat pel marcatge CE

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Data
obligatorietat
marcatge CE

01-02-2013

Pàgina 7

Material

Material RM

Normativa

B1431101 - Protector
auditiu de tap
d'escuma, homologat
segons UNE-EN 3522 i UNE-EN 458

No Afectat pel marcatge CE

B1445003 Mascareta de
protecció respiratòria,
homologada segons
UNE-EN 140

No Afectat pel marcatge CE

B145C002 - Parella
de guants de
protecció contra riscs
mecànics comuns de
construcció nivell 3,
homologats segons
UNE-EN 388 i UNEEN 420

No Afectat pel marcatge CE

B1465275 - Parella
de botes baixes de
seguretat industrial
per a treballs de
construcció en
general, resistents a
la humitat, de pell
rectificada, amb
turmellera
encoixinada, amb
puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca
amortidora
d'impactes al taló i
sense plantilla
metàl·lica,
homologades segons
UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

No Afectat pel marcatge CE

B146J364 - Parella
de plantilles anticlaus
de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120
kg de resistència a la
perforació, pintades
amb pintures epoxi i
folrades,
homologades segons
UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

No Afectat pel marcatge CE

B1474600 - Cinturó
antivibració, ajustable
i de teixit transpirable

No Afectat pel marcatge CE

B147N000 - Faixa de
protecció dorslumbar

No Afectat pel marcatge CE

Data
obligatorietat
marcatge CE
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Materials obligats a marcatge CE

Materials obligats a marcatge CE

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Material

Material RM

Normativa

B1481343 - Granota
de treball per a
construcció d'obres
lineals en servei, de
polièster i cotó (65%35%), color groc,
trama 240, amb
butxaques interiors i
tires reflectants,
homologada segons
UNE-EN 340

No Afectat pel marcatge CE

B1485800 - Armilla
reflectant amb tires
reflectants a la
cintura, al pit i a
l'esquena,
homologada segons
UNE-EN 471

No Afectat pel marcatge CE

B1526EL6 - Muntant
metàl·lic per a barana
de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a
allotjar en
perforacions del
sostre, per a 15 usos

No Afectat pel marcatge CE

B152U000 - Malla de
polietilè d'alta
densitat color toronja
per a tanques
d'advertència o
abalisament, d'1 m
d'alçada, per a
seguretat i salut

No Afectat pel marcatge CE

B1Z0300C - Formigó
HM-20/P/20/I de
consistència plàstica,
grandària màxima del
granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a
classe d'exposició I,
per a seguretat i salut

No Afectat pel marcatge CE

B1Z0D230 - Tauló de
fusta de pi per a 10
usos, per a seguretat
i salut

No Afectat pel marcatge CE

B1Z0D400 - Post de
fusta de pi per a 3
usos, per a seguretat
i salut

No Afectat pel marcatge CE

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Data
obligatorietat
marcatge CE

Pàgina 9

Material

Material RM

Normativa

B1Z4501A - Acer
S275JR segons UNEEN 10025-2, format
per peça simple, en
perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat al taller
per a col·locar amb
soldadura i amb una
capa d'imprimació
antioxidant, per a
seguretat i salut

No Afectat pel marcatge CE

B2RA2620 DISPOSICIÓ
CONTROLADA A
MONODIPÒSIT AMB
BÀSCULA, DE RUNA
AMB UNA
DENSITAT DES DE
1,10 FINS A 1,45
T/M3

No Afectat pel marcatge CE

B2RA9SB0 Deposició controlada
a planta de
compostage de
residus vegetals nets
no especials amb
una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o
sega, amb codi
200201 segons la
Llista Europea de
Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

No Afectat pel marcatge CE

B2RA9TD0 Deposició controlada
a planta de
compostage de
residus de troncs i
soques no especials
amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de
poda o sega, amb
codi 200201 segons
la Llista Europea de
Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

No Afectat pel marcatge CE

B35A2125 Gabió1x2x1 m de tela
metàl·lica de filferro
d'acer galvanitzat de
diàmetre 2 mm, i 5x7
cm de pas de malla

No Afectat pel marcatge CE

Data
obligatorietat
marcatge CE
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Materials obligats a marcatge CE

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Material

Material RM

Normativa

B35AV125 Gabió1.5x3x1.5 m de
tela metàl·lica de
filferro d'acer
galvanitzat de
diàmetre 2 mm, i 5x7
cm de pas de malla

No Afectat pel marcatge CE

B6AZ3132 - Pal
intermedi de tub
d'acer galvanitzat, de
diàmetre 50 mm i
d'alçària 1,8 m

No Afectat pel marcatge CE

B6AZA132 - Pal per a
extrems, tensors o
punts singulars de
tub d'acer galvanitzat,
de diàmetre 50 mm i
d'alçària 1,8 m

No Afectat pel marcatge CE

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para
uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo.
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra
natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Data
obligatorietat
marcatge CE

Material

Material RM

Normativa

Data
obligatorietat
marcatge CE
01-01-2009

B9H1B751 - Mescla Formigons asfàltics (AC) (Marcatge CE)
bituminosa contínua
en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S de
temperatura baixa ,
amb betum asfàltic
de penetració, de
granulometria
semidensa per a
capa de trànsit i
granulat granític

UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas.
Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón
bituminoso.

Formigons asfàltics (AC) (Marcatge CE)

UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas.
Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón
bituminoso.

01-01-2009

Mescles bituminoses tipus SA (Marcatge CE)

UNE-EN 13108-3:2007 Mezclas bituminosas.
Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas
bituminosas tipo SA.
UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008 Mezclas bituminosas.
Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas
bituminosas tipo SA.

01-03-2008

Màstics bituminosos (MA) (Marcatge CE)

UNE-EN 13108-6:2007 Mezclas bituminosas.
Especificaciones de materiales. Parte 6: Másticos
bituminosos.
UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008 Mezclas bituminosas.
Especificaciones de materiales. Parte 6: Másticos
bituminosos.

01-03-2008

B9H1V25N - Mescla
bituminosa de color
SAULÓ O SIMILAR
amb composició de
microaglomerat,
betum asfàltic de
penetració i òxid de
ferro
01-10-2003

B9611U20 - PEDRA
GRANITICA, GRIS
QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O
OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I
BUIXARDADA, PER
A VORADA, DE
20X25 CM

Peces de pedra natural per a vorades
(Marcatge CE)

B965CI01 - PEÇA DE
FORMIGÓ DE
20X25X100CM AMB
UNA CARA EN
RAMPA

Peces rectes de formigó per a vorades
(Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces prefabricades de
formigó no armades i que no contenen amiant.
En el cas que aquestes peces hagin de
suportar el pas regular de pneumàtics amb
claus, caldrà que presentin requisits adicionals.

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de
hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de
hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.

01-02-2005

B965CI02 - PEÇA
RECTA DE
FORMIGÓ , PER A
VORADA, TIPUS
TABLON DE
8X20X100CM.

Peces rectes de formigó per a vorades
(Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces prefabricades de
formigó no armades i que no contenen amiant.
En el cas que aquestes peces hagin de
suportar el pas regular de pneumàtics amb
claus, caldrà que presentin requisits adicionals.

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de
hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de
hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.

01-02-2005

B9B11200 LLAMBORDÍ
GRANÍTIC DE
10X8X10 CM

Llambordins de pedra natural per a
pavimentació exterior (Marcatge CE)

UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para
uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo.
UNE-EN 1342:2003 ERRATUM Adoquines de piedra
natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.

01-10-2003

B9E13100 - PANOT
GRIS DE 20X20X4
CM, CLASSE 1A,
PREU SUPERIOR

Panots per a vorera (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces prefabricades de
formigó no armades i que no contenen amiant.
En el cas que aquestes peces hagin de
suportar el pas regular de pneumàtics amb
claus, caldrà que presentin requisits adicionals.

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón.
Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 Baldosas de hormigón.
Especificaciones y métodos de ensayo.

01-03-2005
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BBA13100 - Pintura
per a maques vials,
acrílica, blanca

No Afectat pel marcatge CE

BBA14100 - Pintura
per a maques vials,
dos components,
blanca

No Afectat pel marcatge CE

BBA1M000 Microesferes de vidre per a senyalització vial
Microesferes de vidre horitzontal (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Microesferes de vidre que
s'apliquen com a materials de postmesclat en
productes de senyalització vial horitzontal
(pintures, plàstics en fred i termoplàstics).
Queden excloses les microesferes de vidre de
postmesclat que s'utilitzen durant el procés de
fabricació d'altres productes de senyalització
vial horitzontal.

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial
horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas
de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.
UNE-EN 1423:2013/AC:2013 Materiales para
señalización vial horizontal. Materiales de
postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos
antideslizantes y mezclas de ambos.

01-11-2012
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Materials obligats a marcatge CE

Materials obligats a marcatge CE

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Material

BBBAA005 - Senyal
de prohibició,
normalitzada amb
pictograma negre
sobre fons blanc, de
forma circular amb
cantells i banda
transversal
descendent
d'esquerra a dreta a
45° en color vermell,
de diàmetre 29 cm,
per ésser vista fins
12 m, per a seguretat
i salut

Material RM

Normativa

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Data
obligatorietat
marcatge CE

No Afectat pel marcatge CE

BBBAB115 - Senyal
de obligació,
normalitzada amb
pictograma blanc
sobre fons blau, de
forma circular amb
cantells en color
blanc, de diàmetre 29
cm, per ésser vista
fins 12 m, per a
seguretat i salut

No Afectat pel marcatge CE

BBBAC013 - Senyal
indicativa
d'informació de
salvament o socors,
normalitzada amb
pictograma blanc
sobre fons verd, de
forma rectangular o
quadrada, costat
major 60 cm, per
ésser vista fins 25 m
de distància, per a
seguretat i salut

No Afectat pel marcatge CE

BBBAD004 - Cartell
explicatiu del
contingut de la
senyal, amb llegenda
indicativa
d'advertència, amb el
text en negre sobre
fons groc, de forma
rectangular, amb el
cantell negre, costat
major 41 cm, per
ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

No Afectat pel marcatge CE

Material

Normativa

BBBAD015 - Cartell
explicatiu del
contingut de la
senyal, amb llegenda
indicativa de
prohibició, amb el text
en negre sobre fons
vermell, de forma
rectangular, amb el
cantell negre, costat
major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

No Afectat pel marcatge CE

BBBAD025 - Cartell
explicatiu del
contingut de la
senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació,
amb el text en blanc
sobre fons blau, de
forma rectangular,
amb el cantell blanc,
costat major 29 cm,
per ésser vist fins 12
m, per a seguretat i
salut

No Afectat pel marcatge CE

BBBAE001 - Rètol
adhesiu ( MIERAT.10 ) de
maniobra per a
quadre o pupitre de
control elèctric, per a
seguretat i salut

No Afectat pel marcatge CE

BBBAF004 - Senyal
d'advertència,
normalitzada amb
pictograma negre
sobre fons groc, de
forma triangular amb
el cantell negre,
costat major 41 cm,
per ésser vista fins
12 m, per a seguretat
i salut

No Afectat pel marcatge CE

BBM11101 - PLACA
TRIANGULAR, DE
70 CM AMB
PINTURA NO
REFLECTORA

Pàgina 13

Material RM

Senyals triangulars fixos (Marcatge CE)
Descripció: Senyals que serveixen de guia i
informació als usuaris de carreteres públiques
o privades.
Camp d'aplicació: Queden excloses les
estructures de pòrtics i banderoles, els senyals
de missatge intermitent (per exemple els de
LED o fibra òptica), els senyals de missatge
variable, els senyals d'ús temporal i les
fonamentacions.

UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de
circulación. Parte 1: Señales fijas.
UNE-EN 12899-1:2009 ERRATUM:2010 Señales
verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.

Data
obligatorietat
marcatge CE

01-01-2013
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PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1ª FASE DE L'APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ

Materials obligats a marcatge CE

Materials obligats a marcatge CE

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Material

Material RM

Normativa

BBM12501 - PLACA
CIRCULAR, DE
DIÀMETRE 50 CM
AMB PINTURA NO
REFLECTORA

Senyals circulars fixos (Marcatge CE)
Descripció: Senyals que serveixen de guia i
informació als usuaris de carreteres públiques
o privades.
Camp d'aplicació: Queden excloses les
estructures de pòrtics i banderoles, els senyals
de missatge intermitent (per exemple els de
LED o fibra òptica), els senyals de missatge
variable, els senyals d'ús temporal i les
fonamentacions.

UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de
circulación. Parte 1: Señales fijas.
UNE-EN 12899-1:2009 ERRATUM:2010 Señales
verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.

Senyals informatius fixos (Marcatge CE)
Descripció: Senyals que serveixen de guia i
informació als usuaris de carreteres públiques
o privades.
Camp d'aplicació: Queden excloses les
estructures de pòrtics i banderoles, els senyals
de missatge intermitent (per exemple els de
LED o fibra òptica), els senyals de missatge
variable, els senyals d'ús temporal i les
fonamentacions.

UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de
circulación. Parte 1: Señales fijas.
UNE-EN 12899-1:2009 ERRATUM:2010 Señales
verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.

BBM1AHA2 - PLACA
INFORMATIVA DE
60X60 CM AMB
LÀMINA
REFLECTORA DE
NIVELL 1
D'INTENSITAT

Suports per a senyalització vertical fixa
BBMZ1B20 (Marcatge CE)
SUPORT DE TUB
D'ACER
GALVANITZAT DE
80X40X2 MM, PER A
SENYALITZACIÓ
VERTICAL

UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de
circulación. Parte 1: Señales fijas.
UNE-EN 12899-1:2009 ERRATUM:2010 Señales
verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.

BD1BU020 - REIXA
EMBORNAL I.M.P.U.
FORMADA PER
MARC D'EMBORNAL
I REIXA
REGISTRABLE

Codi d'element no identificat

BD5ZV010 Reixes d'acer per a canals de drenatge
BASTIMENT I REIXA
PRACTICABLE DE
FOSA DUCTIL PER
A EMBORNAL DE 70
X 30 CM, TIPUS
AJUNTAMENT DE
BARCELONA, DE
CARREGA DE
TRENCAMENT
SUPERIOR A 25 T
SEGONS LES
NORMES UNE 41300-87 I EN-124,
RECOBERTA DE
PINTURA
ASFALTICA

No Afectat pel marcatge CE

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Data
obligatorietat
marcatge CE
01-01-2013

Material

01-01-2013

01-01-2013

BD75D000 - Tub de
formigó de diàmetre
60 cm

Reixes d'acer inoxidable per a canals de
drenatge
Reixes de fosa dúctil per a canals de drenatge

No Afectat pel marcatge CE

Gàrgoles de formigó de polímers

No Afectat pel marcatge CE

Gàrgoles de formigó

No Afectat pel marcatge CE

Gàrgoles de formigó de polímers

No Afectat pel marcatge CE

Gàrgoles de formigó

No Afectat pel marcatge CE

No Afectat pel marcatge CE

Material RM

Normativa

Reixetes prefabricades de formigó armat per a
bestiar (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Queden excloses les
reixetes destinades a suportar càrrega d'altra
cosa que no sigui bestiar i els ramaders

UNE-EN 12737:2006+A1:2008 Productos
prefabricados de hormigón. Rejillas de suelo para
ganado.
UNE-EN 12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011
Productos prefabricados de hormigón. Rejillas de
suelo para ganado.

Reixetes prefabricades de formigó pretesat per
a bestiar (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Queden excloses les
reixetes destinades a suportar càrrega d'altra
cosa que no sigui bestiar i els ramaders

UNE-EN 12737:2006+A1:2008 Productos
prefabricados de hormigón. Rejillas de suelo para
ganado.
UNE-EN 12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011
Productos prefabricados de hormigón. Rejillas de
suelo para ganado.

01-01-2010

Reixetes prefabricades de formigó armat per a
bestiar (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Queden excloses les
reixetes destinades a suportar càrrega d'altra
cosa que no sigui bestiar i els ramaders

UNE-EN 12737:2006+A1:2008 Productos
prefabricados de hormigón. Rejillas de suelo para
ganado.
UNE-EN 12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011
Productos prefabricados de hormigón. Rejillas de
suelo para ganado.

01-01-2010

Reixetes prefabricades de formigó pretesat per
a bestiar (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Queden excloses les
reixetes destinades a suportar càrrega d'altra
cosa que no sigui bestiar i els ramaders

UNE-EN 12737:2006+A1:2008 Productos
prefabricados de hormigón. Rejillas de suelo para
ganado.
UNE-EN 12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011
Productos prefabricados de hormigón. Rejillas de
suelo para ganado.

01-01-2010

Tubs circulars de formigó amb junt elàstic per a
clavegueres i col·lectors (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Tubs i peces
complementàries prefabricades de formigó per
a ús en canalitzacions amb unions flexibles
(amb junts d'estanqueïtat integrats a l'element
o subministrats per separat), la dimensió
nominal del qual no sobrepassi DN 3.000, i
destinats principalment a conduir, en
canalitzacions generalment soterrades, els
efluents compostos per aigües pluvials, aigües
negres i certes aigües industrials.

UNE-EN 1916:2008 Tubos y piezas complementarias
de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón
con fibra de acero.
UNE 127916:2004 Tubos y piezas complementarias
de hormigón en masa, de hormigón armado y
hormigón con fibra de acero. Complemento nacional a
la Norma UNE-EN 1916:2008.

01-01-2009

Tubs circulars de formigó amb junt no elàstic
per a clavegueres i col·lectors

No Afectat pel marcatge CE

BD7FPDB0 - TUB DE
PVC DE PARET
MASSISA PER A
CLAVEGUERÓ, DE
D=400 MM, DE PN 6
BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA
UNE-EN-53962 I DE
LLARGÀRIA 6 M,
COM A MÀXIM

No Afectat pel marcatge CE

BD7FVCB0 - TUB DE
PVC DE PARET
MASSISA PER A
CLAVEGUERÓ, DE
D=200 MM, DE PN 6
BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA
UNE-EN-53962 I DE
LLARGÀRIA 6 M,
COM A MÀXIM

No Afectat pel marcatge CE

Data
obligatorietat
marcatge CE
01-01-2010

Peces de formigó armat per a la construcció de No Afectat pel marcatge CE
brocals de drenatge
Reixes de polipropilè per a canals de drenatge No Afectat pel marcatge CE
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Materials obligats a marcatge CE

Materials obligats a marcatge CE

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Material

Material RM

BDDZUU20 - MARC
APARENT RODÓ I
TAPA PER A POU
DE REGISTRE DE
FOSA DUCTIL,
CLASES D400,
HOMOLOGADA
COM A MODEL
BARCELONA 2-400

UNE-EN 13101:2003 Pates para pozos de registro
Graons per a pous de registre soterrats
enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y
(Marcatge CE)
evaluación de conformidad.
Descripció: Graons fabricats en fosa de ferro,
acer o alumini per a ús en pous i altres
cambres visitables subterrànies com a mitjà
d'accés.
Camp d'aplicació: Queden exclosos els graons
emmotllats en pous prefabricats del mateix
material.

Tapes de claveguera amb marc, de fosa
d'alumini
Escales fixes per a pous de registre (Marcatge
CE)
BDK21BZC - Pericó
de registre de formigó
prefabricat amb tapa
tipus M, per a
instal·lacions de
telefonia

Normativa

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Data
obligatorietat
marcatge CE
01-08-2004

Material

Material RM

Normativa

Data
obligatorietat
marcatge CE
01-10-2007

BHM1VN22 Columna de planxa
d'acer galvanitzat, de
forma troncocònica,
de 11 m d'alçària,
coronament sense
platina, amb base
platina i porta,
segons norma UNEEN 40-5

Columnes de formigó per a llumenera
(Marcatge CE)
Descripció: Columnes de formigó armat i
pretesat de fins a 20 m d'alçària, per a
llumeneres tipus muntatge ''post top''

UNE-EN 40-4:2006 Columnas y báculos de
alumbrado. Parte 4: Requisitos para las columnas y
báculos de alumbrado de hormigón armado y
pretensado.

Columnes d'acer per a llumenera (Marcatge
CE)
Descripció: Columnes d'acer de fins a 20 m
d'alçària, per a llumeneres muntades a la part
superior

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de
alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y
báculos de alumbrado de acero.

01-02-2005

Columnes d'alumini per a llumenera (Marcatge UNE-EN 40-6:2003 Columnas y báculos de
alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y
CE)
Descripció: Columnes d'alumini de fins a 20 m báculos de alumbrado de aluminio.
d'alçària, per a llumeneres muntades a la part
superior

01-02-2005

UNE-EN 40-7:2003 Columnas y báculos de
alumbrado. Parte 7: Requisitos para las columnas y
báculos de alumbrado de materiales compuestos
poliméricos reforzados con fibra.

01-10-2004

No Afectat pel marcatge CE
UNE-EN 14396:2004 Escaleras fijas para pozos de
registro.
No Afectat pel marcatge CE

BG22RG10 - Tub
corbable corrugat de
PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal,
aïllant i no
propagador de la
flama, resistència a
l'impacte de 6 J,
resistència a
compressió de 250 N,
per a canalitzacions
soterrades

No Afectat pel marcatge CE

BG312500 CONDUCTOR DE
COURE DE
DESIGNACIÓ UNE
RV-K 0,6/1 KV,
BIPOLAR DE
SECCIÓ 2X6 MM2

No Afectat pel marcatge CE

BG380900 CONDUCTOR DE
COURE NU,
UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

No Afectat pel marcatge CE

BGW38000 - PART
PROPORCIONAL
D´ACCESSORIS
PER A
CONDUCTORS DE
COURE NUS

No Afectat pel marcatge CE

BGY38000 - PART
PROPORCIONAL
D´ELEMENTS
ESPECIALS PER A
CONDUCTORS DE
COURE NUS

No Afectat pel marcatge CE

01-12-2005

Columnes de materials compostos polimèrics
reforçats amb fibra per a llumenera (Marcatge
CE)
Descripció: Columnes de materials compostos
polimèrics reforçats amb fibres de fins a 20 m
d'alçària, per a llumeneres muntades a la part
superior

Pàgina 17

BHQ3V960 Projector per a
exteriors amb
reflector de
distribució
semiintensiva, amb
làmpada de LED de
100 W, de forma
rectangular, tancat,
amb allotjament per a
equip

No Afectat pel marcatge CE

BHWM1000 - Part
proporcional
d'accessoris per a
columnes

No Afectat pel marcatge CE
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Materials obligats a marcatge CE

Materials obligats a marcatge CE

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Material

BQU1B150 - Lloguer
de mòdul prefabricat
per a equipament
sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb
tancaments formats
per placa de dues
planxes d'acer
prelacat i aïllament
interior de 40mm de
gruix i paviment
format per tauler
aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC
sobre xapa
galvanitzada i llana
mineral de vidre,
instal·lació elèctrica
amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i
protecció diferencial, i
equipat amb 2
inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb
2 aixetes i termos
elèctric 50 litres

BQU1D190 - Lloguer
de mòdul prefabricat
per equipament de
vestidors a obra de
8x2,4 m amb
tancaments formats
per placa de dues
planxes d'acer
prelacat i aïllament
interior de 40mm de
gruix i paviment
format per tauler
aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC
sobre xapa
galvanitzada i llana
mineral de vidre,
instal·lació elèctrica
amb 2 punts de llum,
interruptor, endolls i
protecció diferencial

Material RM

Normativa

Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Data
obligatorietat
marcatge CE

No Afectat pel marcatge CE

No Afectat pel marcatge CE
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Material

Material RM

Normativa

BQU1E170 - Lloguer
de mòdul prefabricat
per a equipament de
menjador a obra de
6x2,4 m amb
tancaments formats
per placa de dues
planxes d'acer
prelacat i aïllament
interior de 40mm de
gruix i paviment
format per tauler
aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC
sobre xapa
galvanitzada i llana
mineral de vidre,
instalació elèctrica
amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i
protecció diferencial, i
equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i
taulell

No Afectat pel marcatge CE

BQU1H110 - Lloguer
de mòdul prefabricat
de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m
i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de
polietilè i sostre
traslúcid, equipat
amb 1 inodor amb
dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l.
, amb manteniment
inclòs

No Afectat pel marcatge CE

BQU25500 - Banc de
fusta amb capacitat
per a 3 persones per
a 4 usos , per a
seguretat i salut

No Afectat pel marcatge CE

BQU27500 - Taula de
fusta, amb capacitat
per a 6 persones per
a 4 usos , per a
seguretat i salut

No Afectat pel marcatge CE

BQU2GF00 Recipient per a
recollida
d'escombraries de
100 l de capacitat,
per a seguretat i salut

No Afectat pel marcatge CE

BQZ1P000 - Penjarobes per a dutxa,
per a seguretat i salut

No Afectat pel marcatge CE

Data
obligatorietat
marcatge CE
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PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1ª FASE DE L'APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ
Materials obligats a marcatge CE
Notes prèvies:
http://www.itec.cat/nouMarcatgeCE.c/marcatgece.aspx
Material

Material RM

Normativa

BR34J000 Bioactivador microbià

No Afectat pel marcatge CE

BR361100 Estabilitzant sintètic
de base acrílica

No Afectat pel marcatge CE

BR3A7000 - Adob
mineral sòlid de fons,
d'alliberament lent

No Afectat pel marcatge CE

BR3PAN00 Encoixinament
protector per a
hidrosembres de fibra
semicurta

No Afectat pel marcatge CE

BR4U1J00 - Barreja
de llavors per a
gespa tipus mixta
amb addició
d'espècies arbustives
i/o de flor, segons
NTJ 07N

No Afectat pel marcatge CE

Data
obligatorietat
marcatge CE
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LLISTAT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

ANNEX PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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RESUM DE PRESSUPOST
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1

Atesa la necessitat d’actualitzar la regulació dels residus de la construcció, sorgeix el Real Decret

INTRODUCCIÓ

105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i

El pes del sector de la construcció en l’economia espanyola és clau des d’anys ençà, essent una
activitat amb una elevada generació de residus procedents tant de la construcció de noves
infraestructures i edificacions com de la demolició d’immobles i infraestructures antigues.

demolició, que com a legislació bàsica, estableix les bases per a l’elaboració d’altres normatives
més específiques i proporciona un marc comú quant a la gestió de residus en el conjunt de l’estat.
Una de les principals novetats aportades per aquest Real Decret és la inclusió en els projectes

En aquest sentit, cal una normativa bàsica, i específica per als residus de la construcció i demolició,
que estableixi els requisits mínims per a la seva producció i gestió, amb l’objecte de promoure la
seva prevenció, reutilització, reciclatge, valorització i adequat tractament dels residus destinats a

d’obres d’un estudi de gestió dels residus de construcció i demolició que es produiran en aquesta, i
que haurà d’incloure, entre altres coses, l’estimació de la quantitat, les mesures genèriques de
prevenció que s’adoptaran, la destinació prevista per als residus i la valoració econòmica dels
costos de gestió que hauran d’estar inclosos en el pressupost.

l’eliminació.
Entre els antecedents normatius que recullen la necessitat de regular aquest aspecte a nivell estatal
es troben d’una banda el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 20012006, en el que s’establia la necessitat d’elaborar una normativa específica per aquests residus.

Segons el que s’ha exposat, es redacta el present annex de gestió de residus pel “Projecte executiu
d'urbanització de la 1a fase de l’aparcament del carrer Mallorca, a Rubí”.

TIPOLOGIA I QUANTIFICACIÓ DELS RESIDUS

Tanmateix, la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, permet al Govern fixar disposicions

2

específiques i relatives a la producció i gestió de diferents tipus de residus, com també la Llei

En aquest apartat primerament s’identificaran les tipologies de residus que es produiran en funció de

34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, que faculta al Govern

les fases i la tipologia d’obra, i posteriorment es classificaran mitjançant el Codi Europeu de Residus

per regular aspectes relatius a les obligacions dels posseïdors de residus de construcció i demolició

(CER), identificant-se la seva naturalesa (especial, no especial o inert), les seves possibles gestions

de separar-los per tipus de materials.

(valoritzacions, tractaments), entre d’altres.

A nivell català, destaca el Programa de Gestió de Residus de la Construcció a Catalunya

Una vegada identificats els residus que es generaran, es realitzarà una estimació dels mateixos

(PROGROC) 2001-2006, que es configura com l’instrument de planificació, ordenació territorial,

utilitzant publicacions sobre la producció de residus elaborades per l’ITEC, així com dades de propi

econòmica i mediambiental de les infraestructures i activitats dedicades a la gestió de residus de la

amidament del projecte i dades obtingudes a partir d’altres obres similars.

construcció. A nivell de disposicions del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construcció és el primer a Catalunya que regula les operacions de gestió dels
enderrocs, runes i residus de la construcció en general que es destinen a l’abandonament, i
posteriorment és modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny que té per objecte reformular la
gestió dels residus de runes i enderrocs en el marc establert per la Llei 6/1993, de 15 de juliol,

2.1

TIPOLOGIA DELS RESIDUS

Tenint en compte les fases d’obres així com la tipologia d’obra, en la taula següent s’identifiquen els
residus que s’ha previst que es generin així com les característiques dels mateixos:

reguladora dels residus i la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’Administració
Ambiental.
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Taula 1. Classificació dels residus generats en la construcció.
-

ACTIVITAT D'OBRA

Esbrossada
Enderrocs

Moviments de terra

Drenatges

Ferms
Paviments
Estructures
Enllumenat

Senyalització i barreres de
seguretat
Serveis afectats

-

ORÍGEN RESIDU

Desbrossament
Excavació de terra vegetal
Paviments de formigó
Paviments asfàltics
Obres de drenatge (cunetes, arquetes, canonades)
Murs de pedra i de formigó en massa
Excavació terres i roca (inclòs petites voladures)
Transport de productes resultants de l’excavació.
Terraplenat, abocament i compactat de terraplens
Refí de talussos
Excavació de rases
Col·locació de tubs de formigó i PVC
Construcció de pous i arquetes
Replè i compactat de rases
Capes granulars
Capes asfàltiques
Paviments de formigó
Panot de formigó prefabricat
Restes de gabions i àrids
Excavació de rases
Cablejat
Escomeses
Fonaments de formigó
Col·locació de columnes
Muntatge de lluminàries
Replè i compactat de rases
Senyalització horitzontal i vertical
Muntatge de barreres de defensa
Excavació de rases
Col·locació de cablejats i tubs

2.2

QUANTIFICACIÓ DELS RESIDUS

En aquest apartat es presenta una estimació de la quantitat dels residus que es generaran durant
l’obra especificats en l’apartat anterior. Aquesta estimació s’ha realitzat a partir dels següents criteris
a. Amidaments del projecte constructiu.
b. Guia per la redacció de l’estudi de gestió de residus de la construcció i enderroc elaborada
per l’ITEC.
c. Guia per la redacció del Pla de Gestió de Residus de la construcció i enderroc elaborada
per l’ITEC i Guia d’aplicació del Decret 201/1995 elaborada conjuntament per l’ITEC i
l’Agència Catalana de Residus, aplicant els factors de generació de residus en funció de la
quantitat de material utilitzat (Taula 2.3).
d. Altres obres similars (aerosols).
Atès que el contingut de la Guia per la redacció de l’estudi de gestió de residus de la construcció i
enderroc està molt enfocat a l’edificació i no a una obra d’urbanització de la tipologia del present
projecte, s’han tingut en compte altres criteris no inclosos a la guia.

Nº

Tipus de residu

1

Esbrossades

2

Formigó
Mescles
de
formigó,
maons, teules
i
materials
diferents de
les
especificades
en el codi
170106

3

Replè i compactat de rases
Instal·lació de suports
4
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Fusta

Codi
CER

Tipologia

Residus
de
la
silvicultura
(arrancada d’arbres i
esbrossada)
Restes d’obra

20107

No especial

170101

No especial

Restes d’obra

170107

No especial

Restes d’encofrats i
desencofrats
de
fusta, etc, no tractats
amb
substàncies
tòxiques

170201

No especial
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Nº

Tipus de residu

5

Ferro i acer

6

7

8

9

10

12

13

Terra i pedres
diferents de
les
especificades
en el codi
170503
Envasos de
plàstic
Envasos
metàl·lics
Envasos de
vidre

Plàstics

Gasos
en
recipients
a
pressió
diferents dels
especificats
en el codi
160504
(aerosols)
Absorbents,
materials de
filtració, draps
de neteja i
roba
protectora
diferents dels
especificats
en el codi
150202
Residus
mesclats de
construcció i
demolició
deferents dels
especificats
en els codis
170901,
170902,
170903
Envasos de
paper i cartró

Retalls
barres
corrugades
acer,
ferralla en general.

Codi
CER

Tipologia

170405

No especial

Nº

14
Moviment de terres:
terres, sorres, sòls i
pedres

170504

Tipus de residu

Codi
CER

Tipologia

Envasos
fusta

de

150103

No especial

Papers
cartrons

i

200101

No especial

Embalatges diversos

130204

Inerts

Manteniment
maquinària

de

130205

Especial

15

Olis de motor

16

Pintures,
tintes,
adhesius
i
resines
diferents de
les
especificades
en el codi
200127

Restes
d’estocs,
recollida selectiva

200128

No especial

17

Residus
de
neteja viària

Neteja viària durant
les obres

200303

No especial

18

Vessaments
d’hidrocarburs

Fuites, vessaments
accidentals

50105

Especial

130206
Embalatges
productes
industrialitzats

150102

No especial

150104

No especial

150107

Inerts

200139

No especial

de

Embalatges, restes
tubs, i proteccions de
bastides
Restes
estocs
materials de plàstic

Pintures

160505

No especial
Total residus inerts *
Total residus no especials *
Total residus especials *

(*) El volum dels diferents residus s’han calculat a partir dels amidaments del pressupost de l’obra i
Residus generals

150203

No especial

es presenta a l’apartat 8 de pressupost de la gestió de residus.
La senyalització dels contenidors de residus s’haurà de fer en funció del tipus de residu que
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista i seguint uns pictogrames ja normalitzats que
serien els següents obtinguts del “Manual dels pictogrames identificadors de residus”(Agència de

Residus generals

150202

No especial

Embalatges diversos

150101

No especial

Residus de Catalunya.
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2.3

SENYALITZACIÓ DELS RESIDUS

RESIDUS NO ESPECIALS:

La senyalització dels contenidors de residus s’haurà de fer en funció del tipus de residu que
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista i seguint uns pictogrames ja normalitzats que
serien els següents obtinguts del “Manual dels pictogrames identificadors de residus”(Agència de

Cables elèctrics Cartró

Residus de Catalunya.

Envasos HDPE

Envasos

Envasos vidre
transparent

GENÈRICS:

Ferralla
Subproducte

No especials

Especials

Inerts

Fusta

Informàtica

Llaunes d'alumini Plàstics

Rebuig

Restes de poda

Runes i altres
residus de la
construcció

Porexpan (EPS) Pneumàtics

Terres i runes

RESIDUS ESPECIALS:
Vidre barrejat

Àcids

Aerosols

Bateries

Xapatge

Dissolvents
INSTAL·LACIONS:

Olis motor

Olis usats no

Piles alcalines

regenerables

i altres

Piles botó
Deixalleria

Planta de
compostatge

Incineradora

Planta de

Planta de

Dipòsit controlat

tractament

triatge

de runes i altres

fisicoquímic
Productes

Sòlids i pastosos Tòner

construcció

Amiant

comburents
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A continuació, i en base a la identificació de les tipologies de residus produïdes en cada fase de
l’obra, es concreten els tractaments previstos per a cadascuna d’elles.
Dipòsit

Dipòsit

Centre de

Centre de

Dipòsit

controlat de

controlat de

transferència

tractament

controlat

3.1

residus no

residus

d'inerts

-

especials

especials)

ESCENARIS INTERNS DE GESTIÓ
Residus no especials

Estan constituïts principalment per terres així com per residus de la silvicultura, restes de formigó,
mescles bituminoses, ferros, i residus en petites quantitats com són els embalatges dels productes

3

OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DELS
RESIDUS

utilitzats, etc.
Les terres es reutilitzaran en part dins la pròpia obra pel terraplenat de la pròpia obra i la resta per a

En base a la tipologia de residus generada i a la planificació feta pel que fa a la seva generació, en

fer millores a finques agrícoles de la zona. Aquestes terres es tramitaran d’acord al que estableix el

primer lloc s’identificaran aquelles fraccions i quantitats de residus susceptibles de ser reutilitzades

Decret 396/2006, de 17 d’octubre pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de

dins la mateixa obra.

llicència urbanística per a la millora de finques rústiques que s’efectuïn amb terres procedents
d’obres de la construcció.

Pels residus que no puguin ser reutilitzats a dins de la mateixa obra, es prioritzaran les operacions
de valorització o reciclatge extern a centres que permetin allargar la vida útil del material mitjançant

La resta de residus no especials s’aniran dipositant en els diferents espais i contenidors previstos.

la seva transformació o trituració (fomentant per exemple l’obtenció d’àrids reciclats, reciclatge de

Aquests espais queden definits en aquest pla.

fusta, reciclatge d’acer o ferro, etc.).
-

Residus especials:

L’ultima opció a considerar en cas que les anteriors no siguin possibles és l’abocament controlat

Els residus especials provenen dels envasos que contenen substàncies perilloses (pintures,

d’aquests en abocadors autoritzats.

impermeabilitzants, additius,...), olis procedents del manteniment de la maquinaria, restes
d’elements de les instal·lacions d’il·luminació utilitzada en fase d’obres, que tinguin aquesta

Durant la fase d’obres es generaran un seguit de tipologies de residus la gestió dels quals

consideració de residus especial.

s’emmarca legalment a nivell autonòmic en el que disposa el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, així com el Decret 201/1994,

Els residus especials es dipositaran en un contenidor específic localitzat en la zona de contenidors

de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i altres

que es defineix en aquest pla.

residus de la construcció. A nivell estatal es troba regulada per la Llei 10/1998 de 21 d’abril de
residus, a més de les disposicions que estableix el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es

Cal dir que la gestió de la totalitat de residus especials i els no especials és responsabilitat del

regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

contractista. En aquest sentit s’exigeix que aquest realitzi una gestió selectiva de cadascun dels
residus, i que documenti la seva correcta gestió externa.
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Vies de gestió orientatives
Tipus de residu Codi

3.2

ESCENARIS EXTERNS DE GESTIÓ

3.2.1

Valorització

Tractament

Gestor

codi descripció

codi descripció

Codi

RESIDUS NO ESPECIALS:

següents:

Residus de la
20107
silvicultura

V61

Utilització com
a combustible.

V83

Compostatge.

V81

Utilització en
profit
de
l'agricultura

V51

Recuperació,
reutilització
i
regeneració
d'envasos

Vies de gestió orientatives
Tipus de residu Codi

Valorització

Tractament

Gestor

codi descripció

codi descripció

Codi

T15

Formigó

170101 V71

Utilització en la
construcció
T11

Ferro i acer

170405 V41

V15
Fusta

Deposició
en dipòsit
E-840.03
de terres i
runes

Recicl.i
recup.de
metalls
compostos
metàl·lics

o -

Deposició
de residus E-840.03
inerts

-

E-182.96

Reciclatge
i
reutilització de
fustes

170201

-

-

E-840.03

Nom

Adreça
PARATGE DE
GESTORA
DE LA
CTRA.
RUNES DE LA VALLENSANA
CONSTRUCCIÓ, 08911
S.A.
BADALONA

HERMANOS
GAYA GIRALT,
S.A.

HERMANOS
GAYA GIRALT,
S.A.

CAMÍ ANTIC DE
VALENCIA, 5161
08005
BARCELONA

CAMÍ ANTIC DE
VALENCIA, 5161
08005
BARCELONA

Utilització com
a combustible

V71

Deposició
en dipòsit
Utilització en la
E-840.03
T15.
construcció
de terres i
runes

PARATGE DE
GESTORA
DE
LA
CTRA.
RUNES DE LA
VALLENSANA
CONSTRUCCIÓ,
08911
SA
BADALONA

Deposició
de residus E-840.03
inerts

PARATGE DE
GESTORA
DE
LA
CTRA.
RUNES DE LA
VALLENSANA
CONSTRUCCIÓ,
08911
SA
BADALONA

V84

T11

Envasos
metàl·lics

Envasos
vidre

150102
V61

Utilització com
a combustible.

V12

Reciclatge de
plàstics

V51

Recuperació,
reutilització
i
regeneració
d'envasos

150104

de

V41

Recicl.i
recup.de
metalls
compostos
metàl·lics

V14

Reciclatge de
vidre.

150107
V51

Gasos
en
recipients
a
pressió diferents
dels especificats 160505 en
el
codi
160504
(aerosols)

Plàstics
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de

PARATGE DE
GESTORA
DE LA
CTRA.
RUNES DE LA VALLENSANA
CONSTRUCCIÓ, 08911
S.A.
BADALONA

V61

Terra i pedres
diferents de les
170504
especificades en
el codi 170503

Envasos
plàstic

T12

PARATGE DE
GESTORA
DE
LA
CTRA.
RUNES DE LA
VALLENSANA
CONSTRUCCIÓ,
08911
SA
BADALONA

-

-

-

T12

Deposició
de residus
E-188.96
no
especials

POL. IND. CAN
CUIAS C/ CAN
BOJ SERVEIS DE
CUIAS, 7
RECICLATGE,
08110
S.L.
MONTACA
I
REIXAC

T12

Deposició
de residus
E-188.96
no
especials

POL. IND. CAN
CUIAS C/ CAN
BOJ SERVEIS DE
CUIAS, 7
RECICLATGE,
08110
S.L.
MONTACA
I
REIXAC

Deposició
de residus E-188.96
inerts

POL. IND. CAN
CUIAS C/ CAN
BOJ SERVEIS DE
CUIAS, 7
RECICLATGE,
08110
S.L.
MONTACA
I
REIXAC

Tractament
específic

E-766.02

AGÈNCIA
CATALANA
DE
L'AIGUA
(EXPLOTADOR
ACCIONA AGUA,
SAU)

E-188.96

POL. IND. CAN
CUIAS C/ CAN
BOJ SERVEIS DE
CUIAS, 7
RECICLATGE,
08110
S.L.
MONTACA
I
REIXAC

-

o

Recuperació,
T11
reutilització
i
regeneració
d'envasos

-

V12

Reciclatge de
plàstics

V61

Utilització com
a combustible.

200139

Adreça

Deposició
de residus
E-840.03
no
especials

La gestió externa de la resta de residus no especials és responsabilitat del contractista i la via de
gestió d’aquests ha d’anar d’acord amb l’establert al catàleg europeu de residus, que són les

Nom

T32

-

-

-

CTRA. C-1413
DE
RUBÍ
A
SABADELL, KM
5.5
(08190) SANT
CUGAT
DEL
VALLÈS
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Vies de gestió orientatives
Tipus de residu Codi

Vies de gestió orientatives

Valorització

Tractament

Gestor

codi descripció

codi descripció

Codi

T24

Absorbents,
materials
de
filtració,
draps
de neteja i roba
150203 V13
protectora
diferents
dels
especificats en
el codi 150202

Reciclatge de
T21
tèxtils.

Tractament
per
evaporació

E-04.86

Incineració
de residus
E-04.87
no
halogenats

Tipus de residu Codi
Nom

Adreça

DISTILLER, S.A.

POL.
IND.
URVASA
C/
VALLÉS,
S/N
(08130) SANTA
PERPÈTUA DE
MOGODA

DISTILLER, S.A.

POL.
IND.
URVASA
C/
VALLÉS,
S/N
(08130) SANTA
PERPÈTUA DE
MOGODA

ECO-EQUIP,
S.A.M..

CTRA.
N-150
(CAN BARBA),
PK 14,88
(08223)
TERRASSA

T12

V11

V51
Envasos
de
150101
paper i cartró
V85

Envasos
fusta

Papers
cartrons

de

i

Utilització com
a combustible.

V15

Reciclatge
i
reutilització de
fustes

150103 V51

Utilització com
a combustible.

V61

Utilització com
a combustible.

200101

T12

V11

Reciclatge de
paper i cartó

codi descripció

Codi

Nom

Valorització
amb
procés
anaerobi
+
compostatge

-

T12

Deposició
de residus E1012.07
no
especials

PUIGFEL, S.A.

Adreça
REIXAC

CTRA.
SANT
CUGAT, KM 3
08290
CERDANYOLA
DEL VALLÈS

La gestió externa dels residus especials és responsabilitat del contractista i la via de gestió
d’aquests ha d’anar d’acord amb l’establert al catàleg europeu de residus, que són les següents:

Vies de gestió orientatives

Recuperació,
reutilització
i
T12
regeneració
d'envasos

V61

codi descripció

RESIDUS ESPECIALS:

Tipus de residu

Recuperació,
reutilització
i
regeneració
d'envasos

V61

Gestor

Residus
de
200303 neteja viària

Reciclatge de
paper i cartó

Valorització
amb
procés
anaerobi
+
compostatge

Tractament

V85

3.2.2
Deposició
de residus
E-102.95
no
especials

Valorització

Deposició
de residus
E-188.96
no
especials

Deposició
de residus
E-193.96
no
especials

-

E1198.10

Codi

Valorització

Tractament

Gestor

codi

codi

descripció

Codi

Nom

Adreça

T25

-

E-47.92

ECOLOGÍA
QUÍMICA, S.A.

CTRA. COMARCAL
C-35, KM 60,700
(08474) GUALBA

descripció

POL. IND. CAN
CUIAS C/ CAN
BOJ SERVEIS DE
CUIAS, 7
RECICLATGE,
08110
S.L.
MONTACA
I
REIXAC

FCC
S.A

ÁMBITO,

FUNDACIÓ
ENGRUNES

POL. IND. MOLÍ
D’EN
GALL
08210
BARBERÀ DEL
VALLÈS

Terres i pedres
que
contenen
170503 substàncies
perilloses

POL. IND. COLL
DE MONTCADA
C/ROCA
PLANA, 14
08110
MONTCADA
I

E1420.13

T33

Estabilització

T24

Tractament
per
evaporació

T13

Deposició de
residus
E-01.89
especials

ECOPARC
BESOS, S.A

-

E-04.86

DISTILLER, S.A.

POL.
IND.
CAN
SALVATELLA
AV.
TORRE
MATEURBLA
DEL
(CAN
CABANELLES), S/N
08110
MONTCADA
I
REIXAC
POL. IND. URVASA
C/ VALLÉS, S/N
(08130)
SANTA
PERPÈTUA
DE
MOGODA

ATLAS
GESTIÓN CAN
PALÀ,
MEDIOAMBIENTAL, (08719)
SA
CASTELLOLÍ
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Vies de gestió orientatives
Tipus de residu

Codi

Tractament

Gestor

codi

codi

descripció

Codi

T24

Tractament
per
evaporació

T21

V13

descripció

T22

V41

Recicl.i
recup.de
metalls
compostos
metàl·lics

o T13

T31
/T36

Envasos
que
contenen restes
de substàncies
perilloses
o 150110 V51
estan
contaminades
per aquestes

T21
Recuperació,
reutilització i
regeneració
d'envasos
T13

130204
V22
130205

Tipus de residu
Nom

Adreça

E-04.86

DISTILLER, S.A

POL. IND. URVASA
C/ VALLÉS, S/N
(08130)
SANTA
PERPÈTUA
DE
MOGODA

Incineració
Ede residus no
1004.13
halogenats

TRACTAMENT
SELECCIÓ
RESIDUS, S.A.

Av.
EDUARD
I MARISTANY, 44
DE 08930
SANT ADRIÀ DEL
BESÒS

Incineració
de
residus E-466.97
halogenats

GESTIÓ
RESIDUS
ESPECIALS
CATALUNYA,
(GRECAT)

Deposició de
residus
E-01.89
especials

ATLAS
GESTIÓN CAN
PALÀ,
MEDIOAMBIENTAL, (08719)
SA
CASTELLOLÍ

Valorització

Tractament

Gestor

codi

codi

descripció

Codi

T22

Incineració
de
residus E-466.97
halogenats

T24

Tractament
per
evaporació

descripció

130206

Regeneració
T21
d'olis minerals

Tractament
fisicoquímic i E-49.92
biològic

Incineració
de residus no E-04.87
halogenats

Deposició de
E-01.89
residus
especials

Incineració
E-04.87
de residus no
halogenats

DE

POL.
IND.
CONSTANTÍ
AV.
DE
D'EUROPA,
S/N
S.A.
(43120) CONSTANTÍ

Pintures, tintes,
adhesius
i
resines
que
200127 contenen
substàncies
perilloses

Nom

GESTIÓ
RESIDUS
ESPECIALS
CATALUNYA,
(GRECAT)

Adreça

DE

POL.
IND.
CONSTANTÍ
AV.
DE
D'EUROPA,
S/N
S.A.
(43120) CONSTANTÍ

-

DISTILLER, S.A.

POL. IND. URVASA
C/ VALLÉS, S/N
(08130)
SANTA
PERPÈTUA
DE
MOGODA

T21

Incineració
de residus no E-04.87
halogenats

DISTILLER, S.A.

POL. IND. URVASA
C/ VALLÉS, S/N
(08130)
SANTA
PERPÈTUA
DE
MOGODA

T22

Incineració
de
residus E-466.97
halogenats

GESTIÓ
RESIDUS
ESPECIALS
CATALUNYA,
(GRECAT)

T21

Incineració
de residus no E-04.87
halogenats

DISTILLER, S.A.

T22

Incineració
de
residus E-466.97
halogenats

GESTIÓ
RESIDUS
ESPECIALS
CATALUNYA,
(GRECAT)

-

ECOLOGÍA
QUÍMICA, S.A.

E-04.86

S/N

FINAL
MOLL
ECOLÓGICA
INFLAMABLES,
IBÉRICA
Y
(PORT BCN), S/N
MEDITERRANEA,
(08039)
S.A.
BARCELONA

DISTILLER, S.A.

POL. IND. URVASA
C/ VALLÉS, S/N
(08130)
SANTA
PERPÈTUA
DE
MOGODA

ATLAS
GESTIÓN CAN
PALÀ,
MEDIOAMBIENTAL, (08719)
SA
CASTELLOLÍ

DISTILLER, S.A.

Dissolvents

200113 V21

POL. IND. URVASA
C/ VALLÉS, S/N
(08130)
SANTA
PERPÈTUA
DE
MOGODA

Vessaments
d’hidrocarburs

50105

V23

DE

POL.
IND.
CONSTANTÍ
AV.
DE
D'EUROPA,
S/N
S.A.
(43120) CONSTANTÍ

POL. IND. URVASA
C/ VALLÉS, S/N
(08130)
SANTA
PERPÈTUA
DE
MOGODA

Regeneració
de dissolvents

S/N

ANNEX GESTIÓ DE RESIDUS
10

Codi

Reciclatge de
tèxtils.

Absorbents,
materials
de
filtració
(inclosos
els
filtres d’oli no
especificats en
cap
altra 150202
categoria), raps
de neteja i roba
protectora
contaminats per
substàncies
perilloses

Olis de motor

Vies de gestió orientatives

Valorització

Recuperació
T25
d'hidrocarburs

E-47.92

DE

POL.
IND.
CONSTANTÍ
AV.
DE
D'EUROPA,
S/N
S.A.
(43120) CONSTANTÍ

CTRA. COMARCAL
C-35, KM 60,700
(08474) GUALBA

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

•

Vies de gestió orientatives
Tipus de residu

Codi

Valorització

Tractament

Gestor

codi

codi

Codi

descripció

descripció

del projecte i segueix en el procés de direcció d’obra.

Nom

Adreça

DISTILLER, S.A.

POL. IND. URVASA
C/ VALLÉS, S/N
(08130)
SANTA
PERPÈTUA
DE
MOGODA

•
T24

T13

Tractament
per
evaporació

E-04.86

Deposició de
residus
E-01.89
especials

ATLAS
GESTIÓN CAN
PALÀ,
MEDIOAMBIENTAL, (08719)
SA
CASTELLOLÍ

V61

Utilització
com
a
combustible

T33

Incineració
de residus no E-04.87
halogenats

Estabilització

E1420.13

DISTILLER, S.A.

ECOPARC
BESOS, S.A

Minimització de la producció de residus en cada procés: Per exemple, millorant les
condicions d’emmagatzematge conservarem millor els materials i evitarem que es facin
malbé i esdevinguin residu.

•

Reutilització de materials: Donar-los el mateix ús, o un de diferent, sense necessitat
d’aplicar-los cap procés de transformació. Es prioritzarà la reutilització en la mateixa

S/N

obra respecte de la reutilització externa.
•

T21

Minimització de l’ús de recursos necessaris: Aquesta exigència comença en l’elaboració

POL. IND. URVASA
C/ VALLÉS, S/N
(08130)
SANTA
PERPÈTUA
DE
MOGODA

Reciclatge de materials: Donar-los un nou ús després d’aplicar-los un procés de
transformació. Igualment es prioritzarà el reciclatge dins de la mateixa obra.

•

Valorització energètica: Es realitzarà únicament fora de l’obra, en plantes de tractament
autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya i amb la tecnologia adient per a

POL.
IND.
CAN
SALVATELLA
AV.
TORRE
MATEURBLA
DEL
(CAN
CABANELLES), S/N
08110
MONTCADA
I
REIXAC

minimitzar el impacte ambiental.
•

Minimització dels tractaments finalistes: Destinar els residus a abocador ha de ser el
darrer recurs, quan els que s’han enumerat anteriorment no siguin viables. És preferible
abocar-los en mono dipòsits abans que en abocadors no específics, però en qualsevol
cas hauran de ser autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya

Durant la Fase de Projecte, s’han pres les següents mesures:

MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS

4
4.1

ACCIONS DE MINIMITZACIO I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

1

A continuació s’enumeren aquelles accions principals que cal adoptar, per tal, de minimitzar la
generació de residus de la construcció i demolició (RCD), durant la fase d’obra. Tot seguit s’adjunta
una relació d’aquestes mesures preventives, per una millor gestió de residus.

2

Consideracions Genèriques:

3

•

Separació en origen del Residu.

•

La utilització de materials amb major vida útil, generen menys residus i afavoreixen llur

4

reutilització, reciclatge i valorització. (per exemple, els sistemes d’encofrat reutilitzables).
•

Reducció d’envasos i embalatges en els materials de construcció.

•

Informació als treballadors de l’obra per millorar la recollida i gestió dels residus.

S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra
i per utilitzar-los al mateix emplaçament?

Sí
X

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es

X

munten a obra sense gairebé generar residus?
S'han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar?
S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables?

No

X
X

S'han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la
5

pròpia obra? La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la

X

consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes
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ACCIONS DE MINIMITZACIO I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Sí

No

característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de
Prescripcions Tècniques.
S'ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls?

6

X

S'han tingut en compte criteris de des construcció o desmuntabilitat, preveure
7

fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació

X

una vegada finalitzada la seva vida útil.
Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma
8

global, s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat en la seva

X

producció.

9

necessàries per al seu emmagatzematge i la seva gestió externa amb gestors

ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, menor contingut de

MESURES PREVENTIVES DURANT LES OBRES

1

X

No es preveu cap operació de prevenció

2

X

3

X

Es preveurà un emmagatzematge adequat de materials.

4

X

Es preveurà un emmagatzematge adequat de residus.

5

X

S'han escollit materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de
10

RECOMANACIÓ

7

autoritzats?
Garantia de Qualitat Ambiental, etc.) que garanteixin la menor incidència

residus:

6

S'ha fet un inventari específic dels residus especials o perillosos que es
generaran per poder preveure des del projecte l'espai i les condicions

Durant l’execució de l’obra caldrà tenir en compte les següents recomanacions per minimitzar els

X

Es prioritzaran subministradors amb certificació ambiental (EMAS ó ISO
14001).
Es programarà la construcció d'un magatzem de residus especials.
Es senyalitzaran correctament els contenidors en funció del residu que
puguin admetre.

X

Es prioritzarà la compra de productes a l'engròs.

9

X

Es prioritzarà la utilització de materials amb vida útil més llarga.

10

X

Es preveurà una formació sobre gestió de residus pels treballadors de l'obra.

11

Els treballadors de l'obra coneixeran les diferents tipologies de residu i la
seva codificació segons la Llista Europea de Residus (LER) per poder dirigirlos correctament a les instal·lacions autoritzades per a la seva gestió.

repercussió en el medi i per evitar que una mala gestió pugui contaminar la resta X

12

Els treballadors de l'obra coneixeran els símbols de perillositat que
X

de materials sobrants?

identifiquen als residus Especials o Perillosos i el quadre d'incompatibilitat
entre ells.

S'han escollit materials i productes en funció de la informació que han aportat els
subministradors sobre les característiques que els componen i del percentatge

X

X

S'ha limitat l'ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la

12

X

materials.

8

substàncies perilloses, etc.)?
11

X

Estudi de racionalització i planificació de compra i emmagatzematge de

X

de material reciclat que incorporen.
13

S'ha previst una zona d'aplec de materials adient, fora de zones de tràfec, etc.?

X

14

S'ha previst un emmagatzematge adequat de materials?

X

15

S'ha previst un emmagatzematge adequat de residus?

X

13
14

X
X

15

Hi haurà una vigilància i seguiment de la classificació dels residus.
Es controlarà periòdicament si la classificació de residus que es fa està
d'acord amb les instruccions.
Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes

X

amb sistemes d'embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en
recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables i que puguin ser
retornables o, si més no, reutilitzables.
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RECOMANACIÓ

MESURES PREVENTIVES DURANT LES OBRES

16

Es prioritzaran subministradors que ofereixin garanties de fer-se

RECOMANACIÓ

responsables de la gestió dels residus que es generin a l'obra amb els seus
X

productes (pactant prèviament el percentatge i característiques dels residus
que acceptaran com a retorn) o, si això no és viable, informant sobre les

27

X

28

X

recomanacions per a la gestió més adient dels residus produïts tenint en
29

S'escolliran materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de
X

S’utilitzaran materials amb “certificat ambiental” (Ex. tarimes o taulons
d’encofrat amb segell PEFC o FSC).
S’utilitzaran àrids reciclats (Ex., per a subbases, tot-ú, …), PVC reciclat ó
mobiliari urbà de material reciclat….
Es reduiran els residus d’envasos mitjançant pràctiques com sol·licitud de

compte les seves possibilitats de valorització.
17

MESURES PREVENTIVES DURANT LES OBRES

X

Garantia de Qualitat Ambiental, etc.) que garanteixin la menor incidència

materials amb envasos retornables al proveïdor o reutilització d’envasos
contaminats o recepció de materials amb elements de gran volum o a
granel normalment servits amb envasos.

ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, menor contingut
de substàncies perilloses, etc.).

18

Es limitarà l'ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la
X

4.2

repercussió en el medi i per evitar que una mala gestió pugui contaminar la

Els residus de la construcció i demolició han de separar-se en les següents fraccions, quan, de

resta de materials sobrants.
19

forma individualitzada per cada una de les següents fraccions, la quantitat prevista de generació pel

Els residus perillosos i especials es separaran en origen i es recolliran
X

MESURES PER LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA

selectivament a fi d'evitar la barreja amb residus Inerts (o amb altres residus

total de l’obra superi les següents quantitats:

perillosos incompatibles) i assegurar la gestió amb gestors autoritzats.
20
21

X
X

22

X

23

X

24

X

25
26

X
X

Realització de demolició selectiva. es preservaran els productes o materials
que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs de demolició.
Utilització d’elements prefabricats de gran format (panells prefabricats,
lloses alveolars, …)
Les mesures d’elements de petit format (maons, rajoles, blocs, …) seran
múltiples del mòdul de la peça, per així no perdre material en els retalls.
Se substituiran maons ceràmics per formigó armat o per peces de major
mida.
S’utilitzaran tècniques constructives “en sec”.
S’utilitzaran materials “no perillosos” (Ex. pintures a l’aigua, material
d’aïllament sense fibres irritants o CFC.).
Es realitzaran, si cal, modificacions de projecte per afavorir la compensació
de terres o la reutilització de les mateixes.

Formigó

80t

Metall

40t

Fusta

2t

Vidre

1t

Plàstic

0,5t

Paper i cartró

0,5t

En aquest cas doncs, i degut a que no es superen les quantitats de generació de formigó, fusta,
plàstic, metall, vidre, i paper i cartró, l’obra no disposarà de contenidors separats per tal de tractar de
forma diferenciada les fraccions d’aquests residus. Així, hi haurà 1 contenidor per inerts per al
formigó, un contenidor per a altres inerts on s’inclourà només el vidre, una zona habilitada per als
residus especials (amb tants bidons com calgui), un contenidor per a metalls, un altre per a plàstic,
un altre per a fusta, un altre per a paper i cartró, i per últim, un altre contenidor per a residus No
Especials barrejats.
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Per tant hi haurà 1 contenidor per inerts per al formigó, un contenidor per a altres inerts on s’inclourà
només el vidre, una zona habilitada per als residus especials (amb tants bidons com calgui), un

UBICACIÓ DE CENTRES DE TRACTAMENT DE RESIDUS

5

contenidor per a metalls, un altre per a plàstic, un altre per a fusta, un altre per a paper i cartró, i per
últim, un altre contenidor per a residus No Especials barrejats.

CODI

ABOCADOR

ECOPARC
BESOS,

GESTOR

DEL
SA

ADREÇA

OPERACIONS AUTORITZADES

ADREÇA FÍSICA

T33 Estabilització

POL. IND. CAN

RBLA. CATALUNYA, 91-

V85 Valorització amb procés

SALVATELLA AV.

93,9È,3A

anaerobi + compostatge

TORRE

BARCELONA

CORRESPONDÈNCIA

MATEU

(08008)

A l’àrea d’acopi de materials estarà localitzada en les proximitats de la urbanització i tindrà les

CABANYES), S/N

(ECOPARC 2)

(08110)
MONTCADA

I

REIXAC

DISTILLER, SA

E-04.86

T24 Tractament per evaporació

POL.

IND.

T62 Gestió per un Centre de

URVASA

C/

Recollida i Transferència

VALLÉS,

S/N

V21 Regeneració de dissolvents

(08130)

V23 Recuperació d'hidrocarburs

PERPÈTUA

SANTA

AP.COR. APARTAT DE
CORREUS

70

(08130)

SANTA PERPÈTUA DE
MOGODA

DE

MOGODA

PLANTA
INTERCOMARCAL
DEL RECICLATGE,
SA

E-475.98

T62 Gestió per un Centre de

POL. IND. CAN

C/ RECTOR CENTENA,

Recollida i Transferència

ROQUETA C/ MAS

45 (08208) SABADELL

V11 Reciclatge de paper i cartó

BAJONA,

V12 Reciclatge de plàstics

(08202)

V13 Reciclatge de tèxtils

SABADELL

58

V14 Reciclatge de vidre
V15 Reciclatge i reutilització de
fustes
V41 Recicl.i recup.de metalls o
compostos metàl·lics
V71 Utilització en la construcció
V99 Altres
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INSTAL·LACIONS PREVISTES

característiques de la següent imatge:

(CAN

E-1420.13

6
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7

PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPSCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El pressupost d’execució material de la gestió dels residus és de DOS-CENTRS SEIXANTA-DOS

DEL PROJECTE

EUROS AMB SET CÈNTIMS (262,07 €), desglossat en els següents conceptes:

Veure l’Apèndix 1.- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de les partides de Gestió de
Residus del present Annex.

8

PRESSUPOST ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS
Obra
01 Pressupost RUBÍ
Capítol
01 Gestió de residus

PRESSUPOST DE GESTIÓ DE RESIDUS

1

I2R24200

m3

2

I2R5423A

m3

3

I2RA61H0 m3

4

I2RA6680

5

I2RA7M00 m3

En aquest annex es presenta una estimació de la quantitat dels residus que es generaran durant
l’obra especificats en l’apartat anterior. Aquesta estimació s’ha realitzat a partir dels següents criteris
1.

Amidaments del projecte constructiu.

2.

Guia per la redacció de l’estudi de gestió de residus de la construcció i enderroc
elaborada per l’ITEC.

3.

Guia per la redacció del Pla de Gestió de Residus de la construcció i enderroc
elaborada per l’ITEC i Guia d’aplicació del Decret 201/1995 elaborada conjuntament per

m3

l’ITEC i l’Agència Catalana de Residus, aplicant els factors de generació de residus en
funció de la quantitat de material utilitzat (Taula 2.3).
4.

Altres obres similars (aerosols).

PREU

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals (P - 1)
Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km (P - 2)
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 3)
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 4)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra contaminada especials, procedents d'excavació,
amb codi 170503* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)
TOTAL

Els amidaments de les partides de gestió de residus és la següent:
Residu
Formigó
Balast
Terres amb bentonita
Banals

Amidament
projecte

Càlcul (unitats d'entrada)
Segons amidament projecte

m3

65,56

Factor multiplicador
4%

Quantitat / Unitats
2,6224

m3

0,0000

3

0,0000

m3

0,0000

m3

Repicat pantalles

m

2

0,30

Segons amidament projecte

m3

1,20

Volum de pantalles

m3

1,2
---

3

m

m3 residu / m2 const.

Tn residu / m2 const

m3 / Tn

0,5253

711

0,7388

---

---

---

-----

-----

0,8300
---

m

0,0000

m

---

---

Carril vies ferrocarril

m.l.

54

0,0000

Tn

* Nota:

54 kg / m.l.

Ferralla

Segons amidament projecte

Kg

227,20

3%

0,0068

Tn

0,0036

16

Cablejat

Segons amidament projecte

m.l.

130,00

2%

0,0910

Kg

Encofrats

m2

---

0,0000

Tn

0,0047

0,0017

2,7647

Enderroc d'estructures

m3

1,2

0,0000

m3

0,0153

0,009

1,7000

Retirada d'asfalt (runa)

m3

1,2

1,4400

m3

0,0012

0,0009

1,3333

Restes de pavimentació

m3

---

0,0000

m3

2

---

0,0000

Tn

0,002147

0,000327

6,5657

---

0,0000

Tn

0,003761

0,000263

14,3004

---

0,0000

Tn

0,04

0,0060

m3

---

---

6,6

0,0047

0,0017

2,7647

---

---

0,5900

Fusta
Runa mixta
Asfalt / aglomerat
Plàstic

Embalatges

m

Cartró

Embalatges

m2

Barreres metàl·liques
Aerosols

Barreres protectores carreteres

m.l.

Longitud tram

km

1,20

0,15

*Notes:

0,035 Kg / m.l

*Notes:

11

4,984

111,39 €

12,92 €

4,984

64,39 €

11,42 €

2,624

29,97 €

-42,00 €

0,009

-0,38 €

210,00 €

0,270

56,70 €

262,07 €

les despeses generals del contracte

15,38
0,2250
1784 Kg / m3

0,2250

Kg / m.l.

Travesses ferrocarril

m.l.

---

0,0000

m

3

Terres contaminades

Longitud tram

km

0,15

0,27

0,0405

m

3

Oli hidràulic

Longitud tram

km

0,15

1,5

0,2250

m3

---

---

0,7146

Envasos buits

Longitud tram

km

0,15

0,2

0,0300

m3

0,000473

0,000022

21,5000

Fusta contaminada

22,35 €

Nota 1: La resta de costos de gestió de residus els assumeix el contractista, i estan inclosos dins de

Equivalències (ITEC)

Volum de banals

Ferro i acer

3

AMIDAMENT IMPORT
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PLEC DE CONDICIONS
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DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 2 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t

ÍNDEX PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GESTIÓ DE RESIDUS

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions

I-

PARTIDES D'OBRA DE GESTIÓ DE RESIDUS

I2 -

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

I2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:
- Si es fa la separació selectiva en obra:
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen
substàncies perilloses)
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,
mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats,

I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

que contenen substàncies perilloses)
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):
- Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats,

I2R24200.

que contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

previstos a l’obra per a aquesta finalitat.

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició
o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Classificació dels residus en obra
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat:
- Formigó LER 170101 (formigó): >= 160 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 2 t

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin,
d’acord amb la separació selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
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Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar

____________________________________________________________________________

excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
I2 -

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

I2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.

I2R5423A.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y

o material d’excavació.

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

S’han considerat les operacions següents:

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

demolició

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del

RESIDUS ESPECIALS:

medio ambiente producida por el amianto.

Els residus especials sempre s’han de separar.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.

enderrocs i altres residus de la construcció.

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
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Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència

en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:

excessiva.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

trajectes utilitzats.

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat

adequades a la maquinària que s'utilitzi.

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre

TRANSPORT A OBRA:

acceptat prèviament i expressament per la DF.

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

de la mateixa obra o entre dues obres.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una

de construcción y demolición

instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim:

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Identificació del productor i posseïdor dels residus
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Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del

Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de

medio ambiente producida por el amianto.

tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

enderrocs i altres residus de la construcció.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE
I2 -

MATERIAL D’EXCAVACIÓ:

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
I2R -

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:

GESTIÓ DE RESIDUS

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a dipòsit

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

controlat segons el que determina la Llei 8/2008.
I2RA61H0,I2RA6680,I2RA7M00.

No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos

o material d’excavació.

de construcción y demolición

S’han considerat les operacions següents:

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
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Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.
LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

____________________________________________________________________________
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ANNEX NÚM.16
ARQUEOLOGIA

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

1

INTRODUCCIÓ

S’adjunta l’Informe d’Impacte sobre el Patrimoni Arqueològic, on es defineixen les possibles
afeccions que l’obra pot provocar en ell i les mesures a implementar per tal de minimitzar l’esmentat
impacte.
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NOTICIES HISTORIQUES

Es tracta d’un o diversos jaciments que es troben en el parc de Ca N’Oriol.
D’aquesta zona procedeixen diferents objectes i encara romanen diferentes
estructures in situ entre el bosc i el nucli urbà. La zona de major concentració de
restes arqueològiques és entre el bosc i el camí de can Sant Joan. Per altra
banda a l’estiu de l’any 2002 s’hi han realitzat excavacions arqueològiques que
han descobert diferentes restes d’època romana.
A la zona del bosc, dalt del turonet que presideix el parc hi ha una estructura de
planta rectangular de 7'90 x 4 i murs de 60 cm de gruix m en sentit E-O. Es va
construir amb còdols, tegulae i fragments de picadís. Ha aparegut terra sigillata,
ceràmica comuna i una nansa de llàntia. De Ca N’Oriol procedeixen diverses
inscripcions romanes que es conserven als museus de Rubí i Arqueològic de
Catalunya (Barcelona). Per altra banda, l’any 1960 en Casimir Tort va recollir en
el camí entre ca n'Oriol i can Sant Joan un rellotge de sol romà que havia estat
emprat per a reomplir un clot.

DESCRIPCIÓ GENERAL / VALORACIÓ

Diverses troballes en superfície i excavacions arqueològiques l’any 2002.

ACTUACIONS REALITZADES:

Època romana

CRONOLOGIA / INTERVENCIONS

Lúdic

US ACTUAL

Ajuntament de Rubí, Pça. Pere Aguilera, 1, 08191-RUBÍ i altres

PROPIETARI

Parc de Ca N’Oriol

PLANOL DE SITUACIÓ:

Q24

99430; 99431; 99432

JACIMENT DE CA N'ORIOL

LOCALITZACIÓ

NUM

REFERENCIA CADASTRAL

Patrimoni
arqueològic

DENOMINACIO

CATÀLEG I PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC I NATURAL DE RUBI

Protecció arqueològica

BCIL

CATEGORIA:

AFECTACIÓ

Tots els que admet el Pla General d'Ordenació

USOS ADMESOS

34

NUM INVENTARI PATRIMONI LOCAL

Parc Urbà

La realització de qualsevol tipus d'obra que impliqui moviment de terres, o roturació, o obertura de rases requerirà els
informes i les autoritzacions prèvies disposades a la normativa general i especialment per l'article 17.

FORMES D'ACTUACIÓ PERMESES

Delimitació arqueològica
Excavacions arqueològiques
Consolidació i adequació de l’entorn
Tancament i senyalització

INTERVENCIONS PROPOSADES

INTERVENCIONS NECESSÀRIES

NIVELL DE PROTECCIÓ

Jaciment arqueològic

IPAC-CA Rubí 2

TIPUS DE BE A PROTEGIR

Inventari del Patrimoni Arqueològic

NUM INVENTARI GENERALITAT

PGO RUBÍ 1986

Urbà
TIPUS DE PROTECCIÓ EXISTENT

PLANEJAMENT VIGENT

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA

Q24

99430; 99431; 99432

JACIMENT DE CA N'ORIOL

NORMATIVA ESPECIFICA

NUM

REFERENCIA CADASTRAL

Patrimoni
arqueològic

DENOMINACIO

CATÀLEG I PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC I NATURAL DE RUBI

ANNEX NÚM.17
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE
L’ADMINISTRACIÓ

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA 1a FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ.

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

El pressupost per al coneixement de l’Administració de les obres definides al Projecte Executiu d’
urbanització de la primera fase de l’aparcament del carrer Mallorca, a Rubí resulta de la suma ,amb el
21% de IVA inclòs, del Pressupost d’ Execució per contracte, el Pla de control de Qualitat i les
Afectacions a Serveis, i és el següent:

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA (PEM)
6% de Benefici Industrial

113.038,48 €
6.782,31 €

13% de Despeses Generals

14.695,00 €

Subtotal

134.515,79 €

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (21% iva inclòs)

162.764,11 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
TOTAL P.C.A.

162.764,11 €

Aquest pressupost per coneixement de l’Administració puja a la quantitat de:
CENT SEIXANTA-DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS
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CAPÍTOL 1 .- INTRODUCCIÓ I GENERALITATS

−
−
−
−
−
−

ARTICLE 100 .- DEFINICIÓ I ÀMBIT D'APLICACIÓ
100.1 .- Definició
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix juntament amb el Plec de Prescripcions
Tècniques Generals (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la
Dirección General de Carreteras PG-3/75) el conjunt d'instruccions i condicions tècniques a acomplir per als
materials i unitats d'obra en el desenvolupament de les obres especificades en el present projecte.

-

ORDRE CIRCULAR 10/2002, Sobre capes estructurals de ferms, modificada lleugerament per O.C.
10bis/02), aprova els articles:
− 510 ‘’Zahorras’’ en substitució dels articles 500 ‘’ Zahorras naturales’’ i 501 ‘’Zahorras
artificiales’’.
− 512 ‘’Suelos estabilizador in situ’’ en substitució dels articles 510 ‘’Suelos estabilizados in
situ con cal’’ i 511 ‘’Suelos estabilizados in situ con cemento’’
− 513 ‘’Materiales tratados con cemento (suelo cemento y grava cemento)’’ en substitució
dels articles 512 ‘’Suelos estabilizados con cemento’’ i 513 ‘’Grava cemento’’
− 551 ‘’Hormigón magro vibrado’’ en substitució de l’article 517 ‘’Hormigón magro’’

-

ORDRE FOM/1382/2002, de 16 de maig, correcció d’errors (BOE 26/11/02), fa oficials les
modificacions realitzades per la O.C. 326/00, modifica els articles:
− 300 ‘’Desbroce del terreno’’
− 301 ‘’Demoliciones’’
− 302 ‘’Escarificación i compactación’’
− 303 ‘’Escarificación y compactación del firme existente’’
− 304 ‘’Prueba con súper compactador’’
− 320 ‘’Excavación de la explanación y préstamos’’
− 321 ‘’Excavación en zanjas y pozos’’
− 322 ‘’Excavación especial de taludes en roca’’
− 330 ‘’Terraplenes’’
− 331 ‘’Pedraplenes’’
− 332 ‘’Rellenos localizados’’
− 340 ‘’Terminación y refino de la explanada’’
− 341 ‘’Refino de taludes’’
− 410 ‘’Arquetas y pozos de registro’’
− 411 ‘’Imbornales y sumideros’’
− 412 ‘’Tubos de acero corrugado y galvanizado’’
− 658 ‘’Escollera de piedras sueltas’’
− 659 ‘’Fábrica de gaviones’’
− 670 ‘’Cimentaciones por pilotes hincados a percusión’’
− 671 ‘’Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ’’
− 672 ‘’Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ’’
− 673 ‘’Tablestacados metálicos’’
S’introdueixen els articles:

100.2 .- Àmbit d'aplicació
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars ( d'ara en endavant PPTP) serà d'aplicació a les obres
definides en el projecte "PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PRIMERA FASE DE
L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ ".
100.3.- Aplicació del Plec de Prescripcions Tècniques Generals
És d'aplicació el Plec de Prescripcions Tècniques Generals "P.P.T.G." aprovat per Ordre Ministerial de 6 de
Febrer de 1976 (6-2-1976) per a l'execució de les obres incloses en el present Projecte amb les
modificacions i ampliacions següents:
-

ORDRE CIRCULAR 21bis/2009, sobre betums millorats i betums modificats d’alta viscositat amb
cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (nfu) i criteris a tenir en compte per a la seva fabricació in
situ i emmagatzemament en obra.

-

ORDRE CIRCULAR 24/08, per la que es modifiquen els articles:
− 542 ‘’Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso’’
− 543 ‘’Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas’’

-

ORDRE FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la que es dicten instruccions complementàries
per a la utilització d’elements auxiliars d’obra en la construcció de ponts de carreteres, (BOE
27/12/07), deroga els articles:
− 680 ‘’Encofrados y moldes’’
− 681 ‘’Apeos y cimbras’’
− 693 ‘’Montaje de elementos prefabricados’’

-

ORDRE CIRCULAR 21/2007, sobre l’ús i especificacions que han d’acomplir els lligants i mescles
bituminoses que incorporen cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU)

-

ORDRE FOM/891/2004, de 1 de març ( correcció d’errates BOE 25/05/04), modifica els articles:
− 510 ‘’Zahorras’’
− 512 ‘’Suelos estabilizados in situ’’
− 513 ‘’Materiales tratados con cemento (suelo cemento y grava cemento)
− 530 ‘’Riegos de imprimación’’
− 531 ‘’Riegos de adherencia’’

532 ‘’Riegos de curado’’
540 ‘’Lechadas bituminosas’’
542 ‘’Mezclas bituminosas en caliente’’
543 ‘’Mezclas discontinuas en caliente para capas de rodadura’’
550 ‘’Pavimentos de hormigón’’
551 ‘’ Hormigón magro vibrado’’

−
−
−
−

290 ‘’Geotextiles’’
333 ‘’Rellenos todo-uno’’
400 ‘’Cunetas de hormigón ejecutadas en obra’’
401 ‘’Cunetas prefabricadas’’
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−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

420 ‘’Zanjas drenantes’’
421 ‘’Rellenos localizados de material drenante’’
422 ‘’Geotextiles con elemento de separación y filtro’’
675 ‘’Anclajes’’
676 ‘’Inyecciones’’
677 ‘’Jet groutting’’
I es deroguen els articles:

−
−
−
−
−
-

400 ‘’Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra’’
401 ‘’Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón’’
420 ‘’Drenes subterráneos’’
421 ‘’Rellenos localizados de material filtrante’’
674 ‘’Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado’’

ORDRE MINISTERIAL de 13/02/02 (BOE 06/03/02), deroga els següents articles:
− 240 ‘’Barras lisas para hormigón armado’’
− 241 ‘’Barras corrugadas para hormigón armado’’
− 242 ‘’Mallas electrosoldadas’’
− 244 ‘’Torzales para hormigón pretensado’’
− 245 ‘’Cordones para hormigón pretensado’’
− 246 ‘’Cables para hormigón pretensado’’
− 247 ‘’Barras para hormigón pretensado’’
− 250 ‘’Acero laminado para estructuras metálicas’’
− 251 ‘’Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas’’
− 252 ‘’Acero forjado’’
− 253 ‘’Acero modelado’’
− 254 ‘’Aceros inoxidables para aparatos de apoyo’’
− 260 ‘’Bronce a emplear en apoyos’’
− 261 ‘’Plomo a emplear en juntas y apoyos’’
− 281 ‘’Aireantes a emplear en hormigones’’
− 283 ‘’Plastificantes a emplear en hormigones’’
− 287 ‘’Poliestireno expandido’’
− 620 ‘’Productos laminados para estructuras metálicas’’
Revisa els articles:

−
−
−
−
−

243 ‘’Alambres para hormigón pretensado’’
248 ‘’Accesorios para hormigón pretensado’’
280 ‘’Agua a emplear en morteros y hormigones’’
285 ‘’Productos filmógenos de curado’’
610 ‘’Hormigones’’
Es creen els següents articles:

−
−
−
−
−

240 ‘’Barras corrugadas para hormigón estructural’’
241 ‘’Mallas electrosoldadas’’
242 ‘’Armaduras básicas electrosoldadas en celosía’’
244 ‘’Cordones de dos(2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado’’
245 ‘’Cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado’’
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246 ‘’Tendones para hormigón pretensado’’
247 ‘’Barras de pretensado’’
281 ‘’Aditivos a emplear en morteros y hormigones’’
283 ‘’Adiciones a emplear en hormigones’’
287 ‘’Poliestireno expandido para empleo en estructuras’’
610A ‘’Hormigones de alta resistencia’’
620 ‘’Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas’’

-

ORDRE CIRCULAR 5/2001, sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de
hormigón, modificada lleugerament per OC 5bis/02 i per OC 10bis/02, revisa els següents articles:
− 530 ‘’Riegos de imprimación’’
− 531 ‘’Riegos de adherencia’’
− 532 ‘’Riegos de curado’’
− 540 ‘’Lechadas bituminosas’’
− 542 ‘’Mezclas bituminosas en caliente’’
− 543 ‘’Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura’’
− 550 ‘’Pavimentos de hormigón vibrado’’

-

ORDRE CIRCULAR 326/00, sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción
de explanaciones y drenajes, revisa los siguientes artículos:
− 300 ‘’Desbroce del terreno’’
− 301 ‘’Demoliciones’’
− 302 ‘’Escarificación y compactación’’
− 303 ‘’Escarificación y compactación del firme existente’’
− 304 ‘’Prueba con supercompactador’’
− 320 ‘’Excavación de la explanación y préstamos’’
− 321 ‘’Excavación en zanjas y pozos’’
− 322 ‘’Excavación especial de taludes en roca’’
− 330 ‘’Terraplenes’’
− 331 ‘’Pedraplenes’’
− 332 ‘’Rellenos localizados’’
− 340 ‘’Terminación y refino de la explanada’’
− 341 ‘’Refino de taludes’’
− 400 ‘’Cunetas de hormigón ejecutadas en obra’’
− 401 ‘’Cunetas prefabricadas’’
− 410 ‘’Arquetas y pozos de registro’’
− 411 ‘’Imbornales y sumideros’’
− 412 ‘’Tubos de acero corrugado’’
− 420 ‘’Zanjas drenantes’’
− 421 ‘’Rellenos localizados de material filtrante’’
− 658 ‘’Escollera de piedras sueltas’’
− 659 ‘’Fábrica de gaviones’’
− 670 ‘’Cimentaciones por pilotes hincados a percusión’’
− 671 ‘’Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ’’
− 672 ‘’Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ’’
− 673 ‘’Tablestacados metálicos’’
− 674 ‘’Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado’’

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PRIMERA FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ

− 701 ‘’Señales y carteles verticales de circulación’’, que anteriorment s’anomenava ‘’Señales

Crea els articles:

−
−
−
−
−
−
-

de circulación’’
Crea els nous articles:

290 ‘’Geotextiles’’
333 ‘’Rellenos todo uno’’
422 ‘’Geotextiles como elemento de filtro y drenaje’’
675 ‘’Anclajes’’
676 ‘Inyecciones’’
677 ‘’Jet Grouting’’

− 702 ‘’Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal’’
− 703 ‘’Elementos de balizamiento retrorreflectantes’’
− 704 ‘’Barreras de seguridad’’

ORDRE MINISTERIAL 28-12-99 (BOE 28/01/00), oficialitza les modificacions realitzades per la OC
325/97 T deroga els articles:
− 278 ‘’Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas’’
− 279 ‘’Pinturas para imprimación anticorrosivo de superficies de materiales férreos a
emplear en señales de circulación’’
− 289 ‘’Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas’’
− 701 ‘’Señales de circulación’’
Revisa l’article:

-

ORDRE CIRCULAR 322/97 ‘’Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas bituminosas
discontinuas en caliente para capas de rodadura de pequeño espesor’’ (24/02/97), derogada en la
O.C 5/2001)

-

ORDRE CIRCULAR 311/90 C i E ‘’Pliego de prescripciones técnicas y pavimentos de hormigón
vibrado’’ (23/03/90), derogada en la O.C. 5/2001)

-

ORDRE MINISTERIAL de 28/09/89, revisa l’article 104 ‘’Desarrollo y control de las obras’’

-

ORDRE MINISTERIAL de 8/05/89, modifica parcialment, amb inclusió de nous paràgrafs, els
articles:
− 210 ‘’Alquitranes’’
− 211 ‘’Betunes asfálticos’’
− 212 ‘’Betunes fluidificados’’
− 213 ‘’Emulsiones bituminosas’’
− 214 ‘’Betunes fluxados’’

-

ORDRE CIRCULAR 299/89 T ‘’Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente’’, revisa
l’article 542 ‘’Mezclas bituminosas en caliente’’, derogada en la O.C. 5/2001.

-

ORDRE CIRCULAR 297/88 T ‘’Recomendaciones sobre estabilizaciones in situ tratamientos
superficiales con ligantes hidrocarbonados’’ (29/03/88), derogada en la O.C. 5/2001.

-

ORDRE MINISTERIAL de 21/01/88, oficialitza les modificacions realitzades per la O.C. 293/86 T i
per la O.C. 295/87 T, revisa els articles:
− 210 ‘’Alquitranes’’
− 211 ‘’Betunes fluxados’’
− 212 ‘’Betunes fluidificados’’
− 213 ‘’Emulsiones bituminosas’’
− 240 ‘’Barras lisas para hormigón armado’’
− 241 ‘’Barras corrugadas para hormigón armado’’
− 242 ‘’Mallas electrosoldadas’’
− 243 ‘’Alambres para hormigón pretensado’’
− 244 ‘’Torzales para hormigón pretensado’’
− 245 ‘’Cordones para hormigón pretensado’’
− 246 ‘’Cables para hormigón pretensado’’
− 247 ‘’Barras para hormigón pretensado’’
− 248 ‘’Accesorios para hormigón pretensado’’
Crea el nou article:

− 700 ‘’Marcas viales’’

Crea els nous articles:

−
−
−
−
-

701 ‘’Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes’’
702 ‘’Captafaros retrorreflectantes’’
703 ‘’Elementos de balizamiento retrorreflectantes’’
704 ‘’Barreras de seguridad’’

ORDRE MINISTERIAL de 27/12/99 (BOE 22/01/00), revisa els articles:
− 202 ‘’Cementos’’
− 211 ‘’Betunes asfálticos’’
− 213 ‘’Emulsiones bituminosas’’
− 214 ‘’Betunes fluxados’’
Deroga els articles:

− 200 ‘’Cal aérea’’
− 201 ‘’Cal hidráulica’’
− 210 ‘’Alquitranes’’

Crea els nous articles:

−
−
−
−
-

200 ‘’Cales para estabilización de suelos’’
212 ‘’Betunes fluidificados para riegos e imprimación’’
215 ‘’Betunes asfálticos modificados con polímeros’’
216 ‘’Emulsiones asfálticos con polímeros’’

ORDRE CIRCULAR 325/97 T, sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo
referente a sus materiales constituyentes (30/12/97), suprimeix els articles:
− 278 ‘’Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas’’
− 289 ‘’Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas’’
− 700 ‘’Marcas viales’’
Revisa l’article:

− 214 ‘’Betunes fluxados’’
-

ORDRE CIRCULAR 295/87 T ‘’Recomendaciones sobre elementos metálicos para hormigón
armado o pretensado’’ (06/08/87), revisa els articles:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

240 ‘’Barras lisas para hormigón armado’’
241 ‘’Barras corrugadas para hormigón armado’’
242 ‘’Mallas electrosoldadas’’
243 ‘’alambres para hormigón pretensado’’
244 ‘’Torzales para hormigón pretensado’’
245 ‘’Cordones para hormigón pretensado’
246 ‘’Cables para hormigón pretensado’’
247 ‘’Barras para hormigón pretensado’’
248 ‘’Accesorios para hormigón pretensado’’

-

ORDRE CIRCULAR 294/87 T ‘’Recomendaciones sobre riegos con ligantes hidrocarburos’
(28/05/87), derogada en la O.C. 5/2001.

-

ORDRE CIRCULAR 293/86 T sobre ligantes bituminosos (23/12/86), revisa els articles:
− 210 ‘’Alquitranes’’
− 211 ‘’Betunes asfálticos’’
− 212 ‘’Betunes fluidificados’’
− 213 Emulsiones bituminosas’’
Crea el nou article:

interpretatius en l’aplicació de la prohibició de contractar prevista a la lletra d) de l’article 20 de la Llei
de Contractes (BOE 97 de 23/04/2002) i altres modificacions.

− 214 ‘’Betunes fluxados’’
-

ORDRE MINISTERIAL de 31/07/86 per la que s’aprova la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras sobre secciones de firme en autovías, derogada amb l’OM de 23 de maig de 1989 per la
que s’aprova la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre secciones de firme.

-

ORDRE CIRCULAR 292/86 T, derogada en la O:C: 325/97 T.

Les normes d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars ( PPTP) prevaldran en el seu cas sobre les
del general.
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'ha articulat de la mateixa manera que el Plec
General, si no es fa referència a un article s'entendrà que es mantenen les Prescripcions del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals.

-

‘’Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques’’, aprovat per R.D.
1098/2001, de 12 d’octubre (BOE 257 de 26/10/01) i correcció d’errors (BOE 303 de 19/12/01 i BOE
34 de 08/02/02), modificat per l’Ordre 729/2002, de 25 de març.

-

Real Decret 982/1987, de 5 de juny (BOE 30/07/1987), amb el qual és dóna nova redacció als
articles 67 i 68 del reglamento general de contratación del estado.

-

Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat. Decret
3854/1970, de 31 de desembre (BOE 16/02/71) i posteriors modificacions.

-

Decret 3650/1970, de 19 de desembre (BOE 29/12/1970), referent a les formules de revisió de
preus, complementat pel Real Decret 2167/1981, de 20 d’agost (BOE 24/09/1981), establint noves
fórmules per a ferms i paviments.

-

Ordre circular 316/91 P y P, del 5 de febrer de 1991, sobre ‘’Instrucciones para la propuesta y
fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección
General de Carreteras’’

-

Ordre Ministerial de 28 de març de 1968 (BOE 30/03/1968), modificada per l’Ordre Ministerial de 15
d’octubre de 1987 (BOE 30/10/1987).

-

Ordre Ministerial de 12 de juny de 1968 (BOE 25/07/1968).

-

Ordre Ministerial de 14 de març de 1969 (BOE 29/03/1969), modificada parcialment per l’Ordre
Ministerial de 21 de maig de 1979 (BOE 28/05/1979). Es refereix als costos horaris de les diferents
categories laborals.

-

‘’Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carretera’’, publicat l’any
1976, amb els costos actualitzats el 1989 per SEOPAN.

-

’’Comunicación nº 3/75, de julio, sobre cálculo, medición y valoración de obras de paso’’

URBANISME
-

Llei 2/2002 d’Urbanisme (DOGC núm. 3600 de 21/03/2002)

Quan es digui P G 3 / 76 s'entendrà que es refereix al PPTG anomenat.

-

100.4 .- Altres instruccions, normes i disposicions aplicables

Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. (DOGC
02/12/2003).

-

Decret 241/1994 sobre condicionants Urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis,
complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005
de 30/01/1995)

-

Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques (DOGC 2043, de 28 d’Abril de 1995)

-

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi
d'accessibilitat (DOGC 2043 de 28/04/1995).

-

Decret 204/1999, de 27 de juliol, pel qual es dóna nova redacció al Capítol 6 del Decret 135/1995,
de 24 de març, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i
d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

El present PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES inclou el conjunt de normes que juntament amb els plànols i
altres documents del projecte defineixen les obres a realitzar la seva execució i la seva forma de valorar.
A més de tot el que s'estableix en els capítols següents s'entendrà que és d'obligat compliment la normativa
que a continuació s'especifica i quanta reglamentació sigui d'aplicació:
CONTRACTACIÓ
-

‘’Llei de Contractes de les Administracions Públiques’’ . Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny
(BOE 21/06/00 i BOE 21/09/00), Resolució de 19/04/2002 per la que es publiquen criteris
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-

R.D. 556/1989, on s’arbitren les mesures mínimes sobre accessibilitat en els edificis, de 19 de maig
(BOE 23/05/1989).

-

‘’Reglament General de Carreteres’’, aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre (DOGC
4024, 10/12/2003).

-

Ordre VIV/561/2010 de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i ús dels espais públics urbanitzats.

-

-

Reglament de la Llei d’urbanisme. Decret 305, de 18 de juliol de 2006, del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 4682, 24/07/2006).

‘’Pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de las autopistas de
peaje en régimen de concesión’’, aprovat per Decret 215/1973, de 25 de gener (BOE 16/02/1973),
modificació de la clàusula 84 per R.D. 114/1997, de 30 de gener (BOE 18/02/1998).

-

‘’Pla de carreteres’’, aprovat per Decret 311/1985, de 25 d’Octubre (DOGC 27/11/1985).

-

Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, del
Departament de la Presidència (DOGC núm. 4436, 28/07/2005).

-

DECRET 130/98, de 12 de maig, per el que s’estableixen Mesures de prevenció d’incendis forestals
en les àrees d’influència de les carreteres (DOGC 9/06/98)

-

‘’Régimen del suelo y valoraciones’’ Ley 6/1998, de 13 d’abril (BOE núm. 89, 14/04/1998), modificat
per Ley 10/2003, de 20 de maig (BOE núm. 121, 21/05/2003).

-

-

‘’Tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina
Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones’’, en execució
de la disposició final única del ‘’Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.’’ Real Decret 304/1993, de 26 de febrer, (BOE núm. 66 18/03/1993).

‘’Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los esfuerzos dinámicos de las
sobrecargas en los tramos de hormigón armado’’, aprovada per Ordre de 17 de juliol de 1956 (BOE
21/08/1956 i BOE 27/08/1956).

-

Ordre FOM/891/2004, de 1 de març, ‘’por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos. Ministerio de Fomento’’.(BOE 06/04/2004)

-

‘’Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana’’, aprovat per Real
Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, (BOE núm.156, 30/06/1992).

-

Ordre de 19 de novembre de 1998 per la que s’aprova la ‘’Instrucción para el proyecto, construcción
y explotación de obras subterráneas para el transporte terrestre’’ (BOE 01/12/1998)

-

‘’Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.’’ Aprovat per Real Decret 2159/1978, de 23 de juny (BOE núm. 221 i 222,
15/09/1978 i 16/09/1978).

-

‘’Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras’’, publicades el 1983 en sis toms.
Aquestes recomanacions es troben en curs de revisió i per a algunes d’elles existeixen ja texts
provisionals.

-

‘’Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano’’ ,1996.

-

‘’Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras’’, publicada el 1950 i
desenvolupada per les ‘’Recomendaciones para la evaluación económica, coste-beneficio, de
estudios y proyectos de carreteras’’, actualitzades l’octubre de 1990.

CARRETERES
-

TRAÇAT

‘’Ley de Carreteras’’ 25/1988, de 29 de juliol (BOE 30/7/88) correccions(BOE 12/11/88) i posteriors
modificacions, Real Decreto Ley 15/1999, de 1 d’octubre, Ley 66/1997, de 30 de setembre, Ley
13/1996, de 30 de desembre, Ley 42/1994, de 30 de desembre.

-

NORMA 3.1-IC ‘’TRAZADO’’, aprovada per l’Ordre 27/12/1999 (BOE 02/02/00) i modificada per
l’Ordre 13/09/2001 (BOE 26/09/01), i modificació parcial (BOE núm.42, 18/02/2006).

-

ORDRE 16/12/1997, ‘’por la que se regulan los accesos a las carreteras del estado, las vías de
servicio y la construcción de instalaciones de servicios’’ (BOE 24/01/98 i BOE 20/02/98), modificada
per l’Ordre 13/09/2001 (BOE26/09/01), la sentència 04//05/2004 (BOE 16/06/04), l’Ordre
FOM/392/2006 de 14 de Febrer (BOE18/02/2006) i l’Ordre FOM1740/2006 de 24 de maig (BOE
06/06/2006)

-

‘’Llei de carreteres de Catalunya’’, Llei 7/1993, de 30 de setembre, (DOGC 11/10/93) i posteriors
modificacions.

-

Llei 21/01, de 28 de desembre,’’ de mesures fiscals i administratives’’ (DOGC 31/12/01)

-

Llei 6/05, de 2 de juny de modificació de la llei 7/93, del 30 de setembre, de carreteres (DOGC
07/06/05)

-

Llei 16/1987, del 30 de juliol, de ‘’Ordenación de los Transportes Terrestres’’, i els seus reglaments,
modificació de l’article 146.1, per Llei 55/1998, de 29 de desembre, modificació dels articles 168 i
170, per Llei 50/1998, de 30 de desembre, modificació dels articles 141 i 179, per Llei 66/1997, de
30 de desembre, derogació de l’article 149 i modificació dels articles 38, 56, 147, 148 i 179.3, per
Llei 13/1996, de 30 de desembre, desenvolupament de l’article 235 en matèria de supressió i
protecció de passos a nivell segons Ordre de 2 d’agost de 2001 (BOE núm. 190, 09/08/2001).

-

Ordre Circular 320/94 C i E ‘’ÁREAS DE SERVICIO’’.

-

Ordre Circular 312/90 T i P ‘’SOBRE MEDIANAS’’

-

Ordre Circular 310/90 P i P ‘’SOBRE PREVISIÓN DE AMPLIACIÓN DE AUTOPISTAS Y
AUTOVÍAS’’

-

Real Decreto 1812/1994 de 2 de setembre pel que s’aprova el ‘’Reglamento General de Carreteras’’,
modificacions de R.D.1911/1997, de 19 de desembre (BOE 10/01/1998), R.D. 597/1999 (BOE
29/04/1999) i R.D. 114/2001 (BOE 21/02/2001).

Ordre Circular 305/89 P i P ‘’SOBRE PREVISIÓN DE AMPLIACIÓN DE AUTOPISTAS Y
AUTOVÍAS’’

-

Ordre Circular 303/89 T ‘’SOBRE PREVISIÓN DE AMPLIACIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS’’

-

Ordre Circular 306/89 P i P, de 9 de setembre (corregida en 25 de novembre), sobre ‘’calzadas de
servicio y accesos a zonas de servicio’’.

-
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-

‘’Trayectorias de giro de vehículos a baja velocidad’’ IC583, publicada en agost de 1988, amb suport
informàtic.

-

‘’Programa para la regularización de pavimentos bituminosos’’, publicada en abril de 1990, amb
suport informàtic.

-

‘’Recomendaciones para el proyecto de intersecciones’’, publicada en gener 1967.

-

‘’Recomendaciones para el proyecto de enlaces’’, publicada en juny de 1968.

-

‘’Nota de servicio sobre accesos y vías de servicio en autovías’’, (03/07/1995)

-

‘’Recomendaciones sobre glorietas’’ IC583, publicada en maig de 1989.

-

‘’Recomendaciones sobre vías lentas en rampas. Criterios de su necesidad, características, detalles
de proyecto’’, publicada el novembre de 1966.

-

Comunicación nº 5 PI, de 1978, ‘’sobre anchura de los carriles adicionales para vehículos lentos en
carreteras’’.

FERMS

DRENATGE
-

-

INSTRUCCIÓ 4.1-IC ‘’OBRAS PEQUEÑAS DE FÁBRICA’’, aprovada per Ordre Ministerial de 8 de
Juliol de 1964 (BOE 11/01/1965). Tot i que no ha estat derogada, el seu contingut ha quedat
desvirtuat per la ‘’COLECCIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS DE PASO 4.2-IC’’, aprovada per Ordre
Ministerial de 3 de juny de 1986 (BOE 20/06/1986), i per la INSTRUCCIÓN 5.2- IC sobre
‘’DRENAJE SUPERFICIAL’’, aprovada per Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE
23/05/1990).
INSTRUCCIÓ 5.1-IC ‘’DRENAJE’’, aprovada per l’Ordre de 21 de juny de 1965 ( BOE 17/09/65),
vigent en la part no modificada per la INSTRUCCIÓN 5.2-IC sobre ‘’DRENAJE SUPERFICIAL’’ ,
aprovada epr Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE 23/06/1990)

INSTRUCCIÓN 6.1-IC ‘’SECCIONES DE FIRME’’, aprovada per l’Ordre FOM/3460/2003, de 28 de
novembre (BOE 12/12/03)

-

INSTRUCCIÓN 6.3-IC ‘’REHABILITACIÓN DE FIRMES’’, aprovada per l’Ordre FOM/3459/2003, de
28 de novembre (BOE 12/12/03) i (BOE 25/05/04)

-

Ordre Circular 20/06 sobre ‘’recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y pavimentos’’, de
22 de setembre de 2006.

-

ORDRE CIRCULAR 287/84 ‘’P.I. CRITERIOS PARA LA APLICAICIÓN DE LAS NORMAS 6.1-IC Y
6.3-IC’’

-

ORDRE CIRCULAR 285/82 ‘’ P.I. CRITERIOS PARA LA CORRECCIÓN DE TRAMOS
DESLIZANTES’’

-

Ordre Circular 308/89 C y E, del 8 de setembre, sobre recepció definitiva d’obres, en la qual es fixen
criteris sobre regularitat superficial.

-

‘’Nota de servicio sobre la dosificación de cemento en capas de firme y pavimento’’ (12/06/89)

-

‘’Nota informativa sobre el efecto de la renovación del pavimento en la accidentalidad’’ , 18 de febrer
de 1991

-

‘’Nota de información técnica sobre firmes con capas de gravacemento’’ (11/10/90)

-

‘’Nota de servicio sobre capas tratadas con cemento (suelo cemento y grava cemento)’’ (13/05/92)

-

‘’Nota informativa sobre capas drenantes en firmes’’, publicada el 4 d’abril de 1991.

-

N.S. ‘’actuaciones y operaciones en firmes dentro de los contratos de conservación’’, maig 1995.

-

‘’Mezclas bituminosas porosas’’, publicat en novembre de 1987.

-

‘’Catálogo de deterioros de firmes’’ , MOPU, abril de 1989 IC556.

-

INSTRUCCIÓ 5.2-IC ‘’DRENAJE SUPERFICIAL’’, aprovada per l’Ordre de 14 de maig de 1990
(BOE 23/05/90)

-

Recomanacions per al projecte i construcció del drenatge subterrani en obres de carrereta, O.C.
17/03.

-

‘’Instrucción de hormigón estructural EHE’’, aprovada pel R.D. 2661/98 de 11 de desembre (BOE
13/01/99), i modificada pel R.D. 996/99, de 11 de juny (BOE 24/06/99).

-

‘’Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día (datos hasta 1970)’’, publicades l’any
1978.

-

INSTRUCCIÓN SOBRE LAS ACCIONES A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PUNETES DE
CARRETERA, IAP, aprovada per l’Ordre 12/02/1998 (BOE 04/03/98).

-

Nota informativa sobre petites obres de drenatge transversal (26/10/90)

-

-

Nota informativa sobre capes drenants de ferms (04/04/91)

ORDRE CIRCULAR 11/02 ‘’sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de
puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural’’.

-

‘’Las precipitaciones máximas en 24 horas y sus periodos de retorno en España’’ (Ministerio de
Medio ambiente 1998/1999).

-

‘‘Recomendación para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carretera’’
(1999)

-

‘’Guía resumida del clima de España 1961-1990’’ (Ministerio de Medio Ambiente 1997)

-

-

‘’Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España peninsular’’

‘’Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carreteras’’,
publicades el 1988.

-

‘’Cálculo higrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales’’, maig 1987.

-

‘’Pruebas de carga. Colección de puentes de vigas pretensadas’’, publicada el 1984.

-

‘’Control de erosión fluvial en puentes’’, publicat el setembre de 1988.

-

‘’Pruebas de carga. Colección de puentes losa’’, publicada l’any 1984.

-

‘’Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de
carretera’’ (1982).

ESTRUCTURES

PLEC DE CONDICIONS
8

-

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PRIMERA FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ

-

‘’Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos en carreteras’’ RPX-95 (1996)

-

‘’Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos en carreteras’’ RPM-95 (1996)

-

‘’Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de carreteras’’
(maig 1998).

-

‘’Manual para el proyecto y la ejecución de estructuras de suelo reforzado’’

-

NOTA DE SERVICIO ‘’sobre losas de transición en obras de paso’’, juliol 92.

-

NOTA DE SERVICIO ‘’Actuaciones y operaciones en obras de paso dentro de los contratos de
conservación’’ (09/05/95)

-

N.T.’’sobre aparatos de apoyo para puentes’’

-

‘’Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-88)’’,
aprovada pel RD 824/1988, de 15 de juliol.

-

-

‘’Colección de puentes de vigas metálicas’’, aprovada per Ordre Ministerial de 27 de desembre de
1984 (BOE 12/02/1985).

-

‘’Colección de puentes de vigas pretensadas IC’’, aprovada per Ordre Ministerial de 3 de juny ed
1986 (BOE 20/06/1986)

-

‘’Colección de puentes de vigas pretensadas IIC’’, aprovada per Ordre Ministerial de 3 de juny de
1986 (BOE 20/06/1986)

-

‘’Inspecciones principales de puentes de carretera’’, publicada l’any 1988.

-

Ordre Circular 302/89 T, de 31 de maig de 1990, sobre ‘’pasos superiores en carreteras con
calzadas separadas’’

-

DB SE Seguretat Estructural, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006)

-

DB SE-A Acer, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006).

‘’Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o
pretensado (EF-88)’’, aprovada pel RD 824/1988, de 15 de juliol.

-

DB SE-C Fonaments, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006).

-

SE-1 Resistència i Estabilitat, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006).

-

‘’Recomendaciones de la ATE·P. (Asociación Técnica de Estructuras Pretensadas)’’.

-

SE-2 Aptitud al Servei, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006).

-

‘’Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras en estructuras pretensadas. HP5-79.’’

-

SI 6 Resistència estructural al incendi, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006).

-

‘’Recomendaciones para la ejecución y control del tensado de armaduras postensadas , HP-2-73’’.

-

DB SE-F Fàbrica, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006).

-

‘’Recomendaciones para la ejecución y control de la inyección, HP-3-73.’’

-

RB-09 ‘’Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en
las obras de construcción’’ Ordre de 4 de juliol de 1990 (BOE 11/07/1990).

-

‘’Recomendaciones para la aceptación y utilización de sistemas de pretensado para armaduras
postensadas, HP-1-76.’’

-

RL-88 ‘’Pliego de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de
construcción’’, Ordre 27/07/1988 (BOE 11/07/1990).

-

‘’Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera’’, aprovada
per ordre ministerial de 28 de febrer de 1972, (BOE 18/04/1972 ). DEROGADA

-

-

‘’Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril’’, aprovada
per ordre ministerial de 25 de juny de 1975 (BOE 20/08/1975)

Procediments per a l’aplicació de la norma UNE-EN 197-2:2000 als ciments no subjectes al marcat
CE i als centres de distribució de qualsevol tipus de ciment. R.D. 605/2006, de 19 de maig (BOE
07/06/2006).

-

-

‘’Colección de pasarelas de hormigón tipo PH-1’’, aprovada per Ordre ministerial de 26 de setembre
de 1978 (BOE 15/11/1978)

‘’Armaduras activas de acero para hormigón pretensado’’, R.D. 2365/1985, de 20 de novembre
(BOE 21/12/1985)

-

‘’Recomendaciones para el control de calidad en obra de carreteras’’, publicades l’ant 1978.

-

‘’Colección de pasarelas metálicas tipo PM-1’’, aprovada per Ordre Ministerial de 22 de setembre de
1980 (BOE 3/11/1980). Modificada per Ordre 4/6/92.

-

‘’Norma de construcción sismorresistente: parte General y Edificación’’, NCSR-02 (27/09/02).

-

‘’Colección de pasarelas metálicas tipo PDM-1’’, aprovada per Ordre Ministerial de 22 de setembre
de 1980 (BOE 3/11/1980).

-

DB SE-AE Accions en l’Edificació, R.D. 317/2006 (BOE 28/03/2006)

-

-

‘’Colección de puentes losa’’, aprovada per Ordre Ministerial de 26 de setembre de 1984 (BOE
19/10/1984).

Aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l’edificació en les obres de
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges., Ordre de 18 de gener de 1994 (DOGC
28/01/1994)

-

Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març. (BOEnúm.74 28/03/2006)

-

‘’Norma Básica de la Edificación.’’

-

‘’Building Code Requirements for Reinforced Concrete & Commentary’’ ACI-318-99/ACI-318R-99.
Notes on ACI-318-95.

-

‘’Analysis and Design of Reinforced Concrete Bridge Structures’’ ACI-343R-77 (81).

-

‘’CEB-FIP Model Code for Concrete Structures’’ (1978) (Publicat en espanyol per l’Istitut Eduardo
Torroja).

-

‘’Standard Specifications for Highway Bridges’’, AASHTO 77.

-

‘’Colección de puentes de vigas pretensadas I’’, aprovada per Ordre Ministerial de 26 de setembre
de 1984 (BOE 24/10/1984).
‘’Colección de puentes de tres vanos’’, aprovada per Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1984
(BOE 30/01/1985).
‘’Colección de puentes de vigas pretensadas II’’, aprovada per Ordre Ministerial de 27 de desembre
de 1984 (BOE 01/02/1985).
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RAT-13 i ITC-MIE-RAT-14., Ordre de 27 de novembre de 1987 (BOE núm. 29,05/12/1987) (C.E. BOE núm. 54, 03/03/1988), s’actualitzen varies instruccions tècniques complementàries, Ordre de
23 de juny de 1988 (BOE núm. 160,05/07/1988) (C.E. - BOE núm. 238, 01/08/1988), modificació de
la ITC-MIE-RAT-06, Ordre de 16 de abril de 1991 (BOE núm. 98, 24/04/1991), s’adapta al progrés
tècnic la ITC-MIE-RAT-02, Ordre de 15 de desembre de 1996 (BOE núm. 5, 05/01/1996)(C.E. BOE núm. 47, 23/02/1996), es modifiquen las ‘’Instrucciones Técnicas Complementarias’’ MIE-RAT
01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14,MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y
MIE-RAT 19, Ordre de 10 de març de 2000 (BOE núm. 72,24/03/2000).

La documentació nord-americana sofreix normalment modificacions puntuals anuals.
INSTAL·LACIONS URBANES
-

Decret 120/1992, ‘’Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes
dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 156B (BOE12/06/1992).

-

Procediment de control aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl. Ordre de
5 de juliol de 1993, (DOGC núm. 1782, 11/08/1993)

-

Decret 196/1992, pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret
120/1992 (DOGC 25/09/1992).

-

Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul.

XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT
-

‘’Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones’’,
aprovada per l’Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE 23/09/86)

-

‘’Reglament de serveis públics de sanejament’’, aprovat per Decret 130/2003, de 29 de maig (DOGC
13/05/2003) (CE-DOGC 01/08/2003).

-

Llei 5/1981, de 4 de juny, per la que s'aprova la refosa dels preceptes de la sobre desplegament
legislatiu en matèria d'evacuació i tractament d'aigües residuals i de la Llei 17/1987, de 13 de juliol,
sobre administració hidràulica de Catalunya, en un text únic. Decret Legislatiu 1/1988, de 28 de
gener (DOGC núm. 962,07/03/1988)

XARXA ELÈCTRICA / ENLLUMENAT PÚBLIC
-

‘’Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión’’, aprovat per Real Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE
18/09/02), de caràcter obligatori a partir del 18/09/2003.

-

‘’Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión’’, aprovada per Decret 3151/1968, de 28 de
novembre (BOE 27/12/68)

-

Seguretat elèctrica segons directiva de BT: UNE-EN-60598.

-

Real Decret 1955/2000 per el que ‘’se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica’’,
de 1 de desembre (BOE núm. 310, 27/12/2000) (C.E. - BOE núm.62, 13/03/2001),modificació Real
Decret 1454/2005, de 2 de desembre (BOE núm.306, 23/12/2005).

-

Per a compatibilitat electromagnètica:89/336/CEE, modificada per: 91/263/CEE, 93/68/CEE, y
93/97/CEE.

-

Per a seguretat: (73/23/CEE)

-

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación. Ordre de 6 de juliol de 1984, (BOE núm. 183, 01/08/1984), complementa ITC-MIERAT-20, Ordre de 18 d’octubre de 1984 (BOE núm. 256, 25/10/1984), s’actualitzaran les ITC-MIE-

‘’Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación’’, Resolució de 19 de juny
de 1984, (BOE 26/06/1984)

-

’Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques,
subestacions i centres de transformació’’, aprovat per R.D. 3275/1982, de 2 de novembre (BOE
1/12/82) i Instruccions tècniques complementàries.

-

Decret 363/2004, de 24 d’agost del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de
Catalunya.

-

Procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.
Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol de 2003 (DOGC núm. 3937,31/07/2003)

-

RD 2642/1985, de 18 de desembre, per la que es declaren d’obligat compliment les especificacions
tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat exterior i senyalització de
trànsit) i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia, (BOE 24/01/86), correccions (BOE
19/06/86) i derogat parcialment pel RD 846/2006.

-

Suports d’acer: R.D. 2642/85, RD 401/89, OM 15/05/89.

-

ORDRE CIRCULAR 9.1-IC ‘’ALUMBRADO EN CARRETERAS’’, de 31 de març de 1964.

-

‘’Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles’’, publicada en abril de 1964.

-

‘’Recomendaciones internacionales sobre alumbrado de vías públicas’’, publicades l’abril de 1964.

-

‘’Candelabros. Definición y términos’’, UNE 72401/1M:1993 (22/01/93) i UNE 72401:1981 (15/06/81).

-

‘’Aplicaciones de iluminación. Alumbrado de túneles’’, UNE-CR 14380:2007 IN 26/09/2007

-

‘’Iluminación de carreteras’’, UNE-EN 13201-2:204 (17/12/04), UNE-EN 13201-3:2004 (17/12/04),
UNE-EN 13201-3:2004 (30/05/07), UNE-EN 13201-4:2005 (23/11/05).

-

‘’Columnas y báculos de alumbrado’’, UNE-EN 40-3:2006 (01/03/06), UNE-EN 40-4:2006 (27/09/06),
UNE-EN 40-5:2003 (31/01/03), UNE-EN 40-6:2003 (31/01/03), UNE-EN 40-7:2003 (05/09/03).

-

Resolució del 17 de maig de 1989 per la que s’aprova la ITC-MI-BT-009, relativa a instal·lacions
d’enllumenat públic (DOGC 05/06/1989).

-

Plec de condicions tècniques municipals per a les instal·lacions d’enllumenat públic a la ciutat de
Rubí.

XARXA PÚBLICA D’ABASTAMENT D’AIGUA
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-

Real Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic.

-

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, ‘’por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad
del agua y el consumo humano’’ (BOE 21/02/2003).
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-

Real Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, ‘’por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas’’, (BOE 24/07/01).

-

’Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Instrucciones MIG’’, aprovada per
l’ordre 18/11/74 (BOE 6/12/74) i les seves modificacions.

-

‘’Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua’’, aprovat
per l’Ordre Ministerial de 26 de juliol de 1974 (BOE del 2,3 i 30 d’octubre de 1974).

-

-

Real Decret 2177/1996, de 4 d’octubre de 1996, per el que s’aprova la ‘’Norma Básica de Edificación
NBE-CPI/96’’. BOE núm. 261 d’octubre de 1996. NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra
incendios en los edificios’’.

‘’Reglamento general del servicio público de gases combustibles’’, aprovat pel Decret 2913/1973, de
26 d’octubre (BOE 21/11/1973) derogada parcialment el 04/03/2007 en allò que contradigui o s’oposi
al Real Decret 916/2006), complementació de l’article 27 pel Decret 1091/1975, de 24 d’abril (BOE
21/05/1975) i modificació pel Real Decret 3484/1983, de 14 de desembre (BOE 20/02/1984).

-

Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra
incendios”(BOE núm. 298 de 14/12/1993).

-

‘’Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua’’ y creación
de una "Comisión permanente para tuberías de abastecimiento de agua y saneamiento de
poblaciones"., aprovat per l’Ordre de 28 de juliol de 1974, (BOE núm. 236 y 237, 02 y 03/10/1974)
(C.E. - BOEnúm. 260, 30/10/1974)

-

NTE-IFA/1976, ‘’Instalaciones de fontanería: Abastecimiento’’

-

NTE-IFR/1974 ‘’Instalaciones de fontanería: Riego’’

-

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, ‘’Text refós legislació en matèria d’aigües de
Catalunya (DOGC 21/11/2003).

-

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua (DOGC 22/07/99)

SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT

XARXA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONS
-

-

‘’Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas,
el servicio universal y la protección de los usuarios’’.Real Decret 424, de 15 d’abril (BOE núm. 102,
29/04/2005)
‘’Ley del Sector Ferroviario’’. Llei 39/2003, de 17 de novembre (BOE núm. 276, 18/11/2003),
l’ORDRE/FOM/897, de 7 d'abril, desenvolupa els articles 29.2, 33.1 i 2 i 35.3 (BOE núm. 85,
09/04/2005),es fixen les quanties dels cànons ferroviaris establerts en els articles 74 i 75 de la
Llei39/2003. ORDEN/FOM/898, de 8d'abril, (BOE núm 85, 09/04/2005), s’aprova el ‘’ Reglamento
del Sector Ferroviario’’ pel .Real Decret 2387, de 30 de desembre (BOE núm. 315, 31/12/2004)

-

‘’Ley General de Telecomunicaciones’’. Llei 32/2003, de 4 de novembre, (BOE núm.
264,04/11/2003).

-

Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de
radiocomunicació. Decret 148/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3404, 07/06/2001)

-

Regulació de la instal·lació de xarxes públiques de telecomunicacions en el domini públic viari i
ferroviari. Decret 357/2000, de 7 d'octubre, (DOGC núm. 3265,14/11/2000)

-

NORMA 8.1-IC ‘’SEÑALIZACIÓN VERTICAL’’, aprovada per l’Ordre de 28 de desembre de 1999
(BOE28/01/00)

-

INSTRUCCIÓN 8.2-IC ‘’MARCAS VIALES’’, aprovada per l’Ordre de 16 de juliol de 1987 (BOE
4/08/87) i correcció d’errors (BOE 29/09/87).

-

INSTRUCCIÓN 8.3-IC ‘SEÑALICACIÓN DE OBRA’’, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987
(BOE 18/09/87), modificada parcialment per el R.D 208/1989, de 3 de febrer (BOE 1/03/89)

-

Ordre Circular 309/90 C i E ‘’ sobre hitos de arista’’, de 15 de gener.

-

Ordre Circular 304/89 T ‘’sobre proyectos de marcas viales’’, de , de 21 de juny.

-

Ordre Circular 301/89 T ‘’sobre señalización de obra’.

-

Ordre Circular 318/91 T i P ‘’Galvanizado en caliente de elementos de acero empleados en
equipamiento vial’’.

-

Ordre Circular 15/03 ‘’sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las
obras. Remates de obras’’, de març de 2003.

-

Ordre Circular 15/03 sobre senyalització dels trams afectats per la posta en servei de les obres, de
13 d’octubre de 2003.

-

‘’Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras’’,
publicada en 1984.

-

NT ‘’sobre borrado de marcas viales’’ (05/02/91)

-

‘’Señales verticales de circulación Tomo II – Catálogo y significador de las señales’’, juny 1992.

-

NI ‘’sobre prohibiciones de adelantamiento’’

-

‘’Señalización móvil de obras’’, IC.979 Ministerio de Fomento 1997.

-

‘’Manual de ejemplos para la señalización de obras fijas’’, IC. 980, Ministerio de Fomento 1997.

-

‘’Recomendaciones para la señalización informativa urbana’’, publicades el novembre de 1995 per la
Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España (AIMPE).

-

‘’Catálogo de señales de circulación’’, publicat al novembre de 1986.

-

SENYALITZACIÓ URBANA. Recull de normes i comentaris. Monografies del Institut Català per al
desenvolupament del transport.

XARXA PÚBLICA DE GAS
-

‘’Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias IGC 01 a a11’’. Aprovat per Real Decret 919/2006, de 28 de juliol (BOE
04/09/2006)

BARRERES DE SEGURETAT
-

‘’Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos’’, aprovada per O.C. 321/95 T i P.

-

‘’Catálogo de sistemas de contención de vehículos’’, aprovada per O.C. 321/95 T i R.
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-

Ordre Circular 371/95 T i P,. Barreres de seguretat

-

Ordre Circular 319/91 T i P, del 13 de març de 1991, sobre tolerància de gruix en tanques
metàl·liques pe a tanques de seguretat contínues.

-

Ordre Circular 229/71 CV, de febrer de 1971, sobre normes provisionals sobre tanques de
seguretat.( en revisió)

-

NS 1/95 SGC ‘’sobre bases de cálculo y diseño de pretiles en puentes de carretera.’’, abril 1995.

-

Notes de servei de la Subdirección General de Construcción y Explotación, del 30 de gener de 1989,
15 de gener i 18 de juliol de 1990.

-

NS ‘’Extremos de las barreras de seguridad’’, 20/05/87.

JARDINERIA / PLANTACIONS
-

INSTRUCCIÓN 7.1-IC ‘’PLANTACIONES EN LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE DE LAS
CARRETERAS’’, aprovada per l’Ordre de 21 de març de 1963 (BOE 08/04/83).

-

‘’Manual de plantaciones en el entorno de la carretera’’, publicat pel Centro de Publicaciones del
MOPT en 1992.

-

‘’Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones’’ (1984)

-

‘’Árboles en la ciudad’’ (1996)

-

‘’Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras’’, publicat per la Dirección
General de Carreteras l’any 1990.

-

Normes tècniques de jardineria (NTJ) publicades pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles
de Catalunya.

’Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial’’. Real Decret 2200/1995,
de 28 de desembre, (BOE núm. 32, 06/02/1996) (C.E. - BOE núm. 57,06/03/1996)

-

‘‘Instrucción para la recepción de cementos RC-03’’, aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de
desembre (BOE 16/01/2004).

-

‘’Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o
fabricados con acero u otros materiales férreos’’, R.D. 2531/1985, de 18 de desembre (BOE
03/01/1986), modificació de l’annex per l’ordre de 13 de gener de 1999 (BOE 28/01/1999).

-

‘’ Tubos de acero soldado con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y sus
perfiles derivados correspondientes, destinados a conducciones de fluidos, aplicaciones mecánicas,
estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado’’.Real Decret 2704/1985, de 27 de
desembre, (BOE núm. 56, 06/03/1986)

-

Ordre de 18 de març de 1997 per la que s'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de
control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements
resistents. (DOGC núm. 2374, 18/04/1997)

-

Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ. Ordre de 12 de juliol de 1996 (DOGC núm. 2267,
11/10/96)
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Us del registre de materials de l'ITEC en relació amb el programa de control de qualitat de
l'edificació. Ordre de 26 de juny de 1996, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(DOGC núm. 2226,05/07/1996)

-

‘Control de qualitat de l'edificació, aprovat pel Decret 375/1988, d'1 de desembre, (DOGC núm.
1086, 28/12/1988) (C.E. - DOGC núm. 1111, 24/02/1989) , Desplegament del Decret. Aprovat per
l’Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC núm. 1111, 24/02/1989), per l’Ordre de 13 de setembre de
1989 (DOGC núm. 1205, 11/10/1989),pe l’Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC núm. 1610,
22/06/1992)

-

Control de qualitat dels materials i unitats d'obra. , aprovat per Decret 77/1984, de 4 de març, de
(DOGC núm. 428, 25/04/1984), i plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions, aprovat per
l’Ordre de 21 de març de 1984 (DOGC núm. 493,12/12/1984)

-

Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa (THM/73,
Institut ET de la construcció i del ciment)

-

‘’Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el autocontrol de obras’’,
MOPTMA, document intern (1990).

SEGURETAT I SALUT

CONTROL DE QUALITAT
-

-

-

‘’Ley de prevención de riesgos laborales (LPRL)’’, aprovada per la llei 31/1995 de 8 de novembre de
1995 (BOE 10/11/95), i les seves modificacions.

-

R.D. 171/2004 (BOE 31/01/04) I (BOE 10/03/04), es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995

-

SU 1: Seguretat en front al risc de caigudes. Real Decret 314, de 17 de març de 2006 (BOE núm.
74, 28/03/2006)

-

SU 6: Seguretat en front al risc d'ofegament. Real Decreto 314, de 17 de març de 2006, (BOE núm.
74, 28/03/2006)

-

RD 1299/2006, de 10 de novembre, pel que s’aprova el quadre de malalties professionals en el
sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva notificació i registre (BOE 302 de
19/12/2006).

-

R.D. 604/2006 (BOE 29/05/06) Reglament dels serveis de prevenció

-

R.D. 396/2006, ‘’Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto’’, de 31 de març (BOE 11/04/2006)

-

RD 286/2006, Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb
l’exposició al soroll.

-

RD 1311/2005, Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors front als riscos derivats o que
se’n puguin derivats de l’exposició a vibracions mecàniques.

-

‘’Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones’’, aprovat pel .Real Decret 836
de 27 de juny de 2003, (BOE núm. 170, 17/07/2003) (C.E. -BOE núm. 20 23/01/2004).

-

Real Decret 837/2003, de 27 de juny, pel que s’aprova el nou text modificat i refós de la ‘’Instrucción
Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención,
referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas"’’ (BOE núm. 170, 17/07/2003).
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-

RD 681/2003, Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats
d’atmosferes explosives en el lloc de treball.

-

R.D. 830/1991, pel que s’aprova la ‘’Modificació parcial 2 del Reglament de seguretat en les
màquines’’ (R.D. 1495/86), modificat pel R.D. 1215/1997 i RD 2177/2004.

-

R.D. 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors en
front el risc elèctric.

-

-

R.D. 374/2001Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb
els agents químics durant el treball

R.D. 1316/1989, de 27 d’octubre, sobre Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de la
seva exposició al soroll durant el treball (BOE 2/11/89) correcció d’errors (BOE 9/12/89 i BOE
26/05/90)

-

-

R.D. 216/1999, ‘’disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de
treball temporal’’ (BOE 24/02/1999).

R.D. 590/1989, pel que s’aprova la ‘’Modificació parcial 1 del Reglament de seguretat en les
màquine’’s (R.D. 1495/86), modificat pel R.D. 1215/1997 i RD 2177/2004.

-

-

R.D. 1488/1998

’Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y
de manejo mecánico.’’ Real Decret 474/1988, de 30 de març(BOE núm. 121, 20/05/1988)

-

R.D. 1932/1998

-

-

R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, ‘’por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción’’

R.D. 1495/1986, de 26 de maig (BOE 173 de 21 de juliol), que aprova el ‘’Reglament de Protecció
de Màquines’’.

-

-

R.D. 1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i obligatorietat
de la inclusió de l’Estudi de Seguretat i Salut en projectes d’obres, modificació R.D. 604/2006, de 19
de maig (BOE 29/05/2006).

RD 1378/1985, de Mesures provisionals per a l’actuació en situacions d’emergència en els casos de
greu risc, catàstrofe o calamitat pública.

-

R.D.Lg 5/2000

-

Decret 2414/1961, Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.

-

Llei 32/2006, Reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció.

-

Llei 54/2003¸Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals.

-

Llei 50/1998

-

Llei 39/1999

-

Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament d'aparells
d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. Circular 12/1995, de
7 de juliol.

-

Ordre 27/06/1997, Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals (RD 39/97).

-

Ordre 12 de gener, per la que s’aprova el Llibre d’incidències en obres de construcció (DOGC núm.
2565, 27/01/1997).

-

Ordre 26/07/1993, Rebaixa els límits d’exposició a amiant.

-

Ordre 24/07/1989, Reglament de seguretat en les màquines (RD 1495/86). Complement I.

-

Ordre 31/10/1984, Reglament sobre treballs amb risc d’amiant, i normes complementàries.

-

Ordre Ministerial 23/05/77, pel que s’aprova el ‘’Reglamento de aparatos elevadores para obras’’
(BOE 14/06/77), modificació de l’article 65 per l’Ordre de 7 de març de 1981 (BOE núm. 63,
14/03/1981).

-

Ordre 9/03/1971, Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

-

Ordre 28/08/1970, Ordenança laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica, i les seves modificacions.

-

Ordre 21/11/1970, Ordenança laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica .Interpretació 1

-

Ordre 20/05/1952, ‘’Reglamento de seguridad y salud en el trabajo’’, (BOE 15/06/1952), derogació
del capítol III (BOE 13/11/2004), modificació de l’article 115 per l’ordre 10/12/1953, modificació de
l’article 16 per l’Ordre 23/09/1966, derogació dels articles 100,101,102,103,104 i 105 (BOE
02/02/1956)

-

R.D. 1215/1997 ‘’Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de equipos de trabajo’’, (BOE 11/07/97), modificat per R.D 2177/2004 (BOE 13/11/04)

-

R.D. 773/1997 ‘’Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los
equipos de protección individual’’ (BOE 12/06/97) i (BOE 18/07/97)

-

R.D. 665/1997 ‘’Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo’’ (BOE 24/05/97), modificat pel R.D: 1124/200 i R.D.
349/2003.

-

R.D. 664/1997 ‘’Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con al exposición a
agentes biológicos durante el trabajo’’ (BOE 24/05/97), modificat per l’Ordre 25/03/1998.

-

R.D. 488/1997 ‘’Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización’’ (BOE 23/04/97)

-

R.D.487/1997 ‘’Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores’’ (BOE 23/04/97)

-

R.D.486/1997 ‘’Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo’’, (BOE
23/04/97)

-

R.D. 485/1997 ‘’Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el
trabajo’’, (BOE 23/04/97)

-

R.D. 39/1997 ’’Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos laborales’’, de 17 de gener
(BOE 31/01/97), modificat per l’Ordre 22/04/1997, l’Ordre 27/06/1997 ,R.D. 780/998 de 30 d’abril, i
R.D. 604/2006.

-

R.D. 1879/1996 ‘’Regulación de la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y salud en el
trabajo’’, de 2 d’agost, (BOE 09/08/96 i 18/10/96), modificat per R.D. 309/2001,de 23 de març i R.D.
1595/2004, de 2 de juliol (BOE 03/07/04).

-

RD 1435/1992, de 27 de novembre (BOE 11/12/1992), sobre aproximació dels Estats membres de
la U.E. sobre proteccions de màquines, modificat pel RD 56/1995, de 20 de gener (BOE 8/02/1995).
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-

Ordre 31/01/1940, Andamios. Capítulo VII del Reglamento General sobre Seguridad e Higiene de
1940.

-

Directiva 91/689/CEE del Consell de 12/12/1991, relativa als residus perillosos.

‘’Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de
carretera’’ (2002).

-

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny.

-

Llei 20/86, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos.

-

Decret 1/97 sobre disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.

-

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

-

Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya,
creat per l’article 19 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.

-

Reglament 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de juny de 2006, relatiu al trasllat
de residus.

-

Reglament CEE/259/93 del Consell de 01/02/1993, relatiu a la vigilància i control dels trasllats de
residus a l’interior, i a l’entrada i sortida de la Comunitat Europea.

-

Directiva 99/31CE del Consell, de 26 d’abril, relativa a l’abocament de residus.

-

Decret 21, de 14 de febrer de 2006, pel que es Regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis (DOGC núm. 4547-16/02/2006)/(CE-BOE núm 160, 06/07/1971)

-

‘’Catàleg de residus de Catalunya’’ aprovat pel Decret 34/1996, de 9 de gener (DOGC núm. 2166,
09/02/1996), modificació Decret 92/1999, de 6 d’abril (DOGC núm. 2865, 12/04/1999)

Resolució de 4 de novembre de 1988 per la que s’estableix un certificat sobre compliment de les
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC núm. 1075,
30/11/1998)

-

Estatut dels treballadors.

-

Conveni col·lectiu provincial de la construcció.

MEDI AMBIENT
-

Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 8 de juny, de ‘’Evaluación de Impacto Ambiental’’, el
reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre (BOE
5/10/88), i modificacions del Reial Decret 9/2000, de 6 d’octubre (BOE 241 07/10/2000) i Llei 6/2001,
de 8 de maig (BOE 111 09/05/2001)

-

Llei 10/1998, ‘’ de residuos’’, de 21 d’abril (BOE 96 de 22/04/98)

-

Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, per la que s’aprova el reglament per a l’execució de la Llei
20/1986, ‘’Básica de residuos tóxicos y peligrosos’’ (BOE 182 de 30/07/1988), i la modificació del
Reial Decret 952/1997, de 20 de juny .

-

RD 212/2002, Regulació de les emissions sonores en l’entorn, degudes a determinades màquines
d’ús a l’aire lliure, modificació per Real Decret 524/2006, de 28 d’abril (BOE núm.106, 04/05/2006)

-

Real Decreto 1481/2001, de 27 de desembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.

-

‘’Avaluació d ’Impacte Ambiental’’, aprovada pel Decret 114/1988, de 7 d’abril (DOGC 1000 del
03/06/88)

-

Decret 82/2005 DOGC núm.4378-05/05/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a
la protecció el medi nocturn.

-

Llei 6/2001, de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi
Nocturn. (DOGC 3407 de 12/06/2001)

-

Reial Decret 93/1999, sobre procediments de gestió de residus (DOGC 2865 12/04/1999)

-

GESTIÓ DE RESIDUS
-

ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis
usats

-

LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

-

DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

-

DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

-

DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

-

DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.

-

DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova
el Catàleg de Residus de Catalunya.

-

DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.

-

DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Llei 6/1993, ‘’Reguladora de residus’’, de 15 de juliol (DOGC 1776 de 28/07/1993), modificada per la
Llei 15/2003, de 13 de juny (DOGC 3915 de 01/07/2003), derogació dels articles 49,50 i 51 per la
Llei 16/2003 (DOGC núm. 3915, 01/07/2003).

-

DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

-

LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

-

Decret 201/1994, ‘’Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció’’, de 26 de juliol, i
modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC 3414 de 21/06/2001).

-

LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del
cànon sobre la deposició de residu.

-

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

-

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de
la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

-

Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril, relativa als residus.

-

ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión
de. aceites usados.
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-

REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.

-

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución
de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante
Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.

-

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

a)
-

-

-

Desenvolupament parcial de la Ley 16/1985 per Real Decreto 111/1986 de 10 de gener (BOE del
28), , de modificada per Real Decreto 64/1994, de 21 de maig, modificació de l’apartat C, de
l’article10, per Real de març, i Decreto 582/1989, de 19 de maig.

-

IOS-98. ‘’Normas para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas.’’

-

Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales, Norma Tècnica NT.fl003
CTNE

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos
mediante depósito en vertedero.

-

Real Decreto 1317/1989, de 27 d’octubre (BOE 3/11/1989), pel que s’estableixen les unitats legals
de mesura. Modificat annex per RD 1737/1997.

ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

-

‘’Certificado final de dirección de obras’’,Ordre de 28 de gener de 1972, (BOE núm. 35,10/02/1972)

-

Normes sobre ‘’el libro de órdenes y asistencias en obras de edificación’’, Ordre de 9 de juny de
1971, (BOE núm. 144, 17/06/1971), modificació (BOE núm. 176, 24/01/1971).

-

‘’Ley de Ordenación de la Edificación’’, Llei 38/1999, de 5 de novembre (BOE núm.266 06/11/1999).

-

Modificació dels los Decrets 462/1971, de 11 de març, y 469/1972, de 24 de febrer, referents a la
‘’dirección de obras de edificación y cédula de habitabilidad’’.Real Decret 129/1985, de 23 de gener,
(BOE núm. 33, 07/02/1985)

-

‘’Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación’’, Decret 462, de 11 de
març de 1971, (BOE núm. 71, 24/03/1971) (C.E. - BOE núm. 160,06/07/1971)

-

Recomanacions de l’Ajuntament de Rubí

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials
usados.
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Tots aquells continguts que facin referència a la producció i gestió de residus:
DOCUMENT Nº 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte
“Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres
per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)

- La normativa que l’Ajuntament de Rubí consideri durant la redacció i execució del projecte.
I qualsevol altra disposició legal vigent tant del Estat com de la Generalitat de Catalunya durant la obra, i
particularment les de seguretat i senyalització.

‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la MMAMB”.

b)
Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo’‘.

Serà responsabilitat del Contractista conèixer-les i acomplir-les sense poder al·legar en cap cas que no se li
hagi fet comunicació explícita.

c)
La normativa legislativa vigent de la Generalitat de Catalunya d’obligat compliment i les
condicionades per les companyies subministradores de serveis públics de Gestió de residus, totes elles al
moment de l’oferta.

100.5 .- Documents del projecte
El Projecte consta dels següents documents:

GEOLOGIA I GEOTÈCNIA
-

Ordre Circular 314/1990 T i P, de 28 d’agost, ‘’sobre normalización de los estudios geológicogeotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos’’.

Document núm. 1: Memòria i Annexes

-

Document núm. 2: Plànols

-

Document núm. 3: Plec de Condicions Particulars

- Document núm. 4: Pressupost
El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la Memòria.

ALTRES
-

-

S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquest document, en cas de licitació sota
pressupost, consta de:

Ley 16/1985, de 25 de juny (BOE del 29), del Patrimonio Histórico Español, modificació de l’article
32.2, per Ley 50/1998, de 30 de desembre, derogació de l’article 71 i disposició transitòria quarta,
per Ley 43/1995, de 27 de desembre, modificació de la disposició addicional novena i pròrroga del
termini de la disposició transitòria cinquena, per Ley 42/1994, de 30 de desembre, modificació de
l’article 73, pe Ley 30/1994, de 14 de novembre, modificació de la disposició addicional novena, per
Ley 21/1993, de 29 de desembre, modificada per Ley 33/1987, de 23 de desembre.

-

Plànols

-

Plec de Condicions Particulars

-

Quadre de preus núm. 1
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-

L'Eng. Director podrà exigir que no es treballi si no hi ha anomenat, acceptat i present un Enginyer o Cap
d'Obra i Delegat del Contractista, en una mateixa persona, essent la responsabilitat de la tardança i les seves
conseqüències a compte del Contractista.

Quadre de preus núm. 2

- Pressupost total
La resta de documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts per la Memòria, amb tots els
seus Annexes, els amidaments i els Pressuposts Parcials.

101.5 .- Ordres al Contractista

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, sense
que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que es subministren.

El Delegat i Cap d'Obra serà l'interlocutor del Director de l'Obra, amb obligació de rebre totes les
comunicacions verbals i/o escrites, que doni l'Eng. Director directament o per mitjà d'altres persones; havent
de assegurar-se en aquest cas, de que estiguin autoritzades per fer-ho i/o verificar el missatge i confirmar-lo,
segons la seva procedència, urgència i importància.

Aquestes dades s’han de considerar tan sols com a complement de la informació que el Contractista ha
d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant,
el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades
contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal), maquinària i
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials
de l’explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document
contractual.

Tot això sense prejudici de que l'Eng. Director pugui comunicar directament amb la resta del personal
oportunament, que haurà d’informar seguidament al seu Cap d'Obra.
El Delegat és responsable de que aquestes comunicacions arribin fidelment fins les persones que han de
executar-les, i de que s'executin. És responsable de que totes les comunicacions escrites de la Direcció
d'Obra estiguin custodiades, ordenades cronològicament i disponibles a l'Obra per a la seva consulta en
qualsevol moment. S'inclou en aquest concepte els plànols d'Obra, assaigs, amidaments, etc.

El Contractista serà, doncs, el responsable de les errades que puguin derivar-se, de no obtenir la suficient
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte.

El Delegat haurà d'acompanyar a l' Eng. Director en totes les seves visites d'inspecció a l'Obra, i transmetre
immediatament al seu personal les instruccions que rebi de l'Eng. Director, àdhuc en la seva presència, (per
exemple, per aclarir dubtes), si així ho requereix.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d'incloure
aquestes com a document que complementi al Plec de Condicions Generals, prevaldrà allò que s'hagi
prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevaldran sobre
les Prescripcions Tècniques Generals.

El Delegat tindrà l'obligació d'estar assabentat de totes les circumstàncies i marxa de l'obra i informar al
Director al seu requeriment en qualsevol moment, o sense necessitat de requeriment si fos necessari o
convenient.

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del Director, quedin suficientment definides
les unitats d'obres corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte.

L’expressat serveix també per als treballs que efectuessin subcontractistes o preufetaires, en el cas de que
fossin autoritzats per la Direcció.
S'entén que la comunicació Direcció d'Obra / Contractista es canalitza entre l'Eng. Director i el Delegat Cap
de l'Obra, sense prejudici de que per simplificació i eficàcia especialment en casos urgents o rutinaris, pugui
haver comunicació entre els respectius personals: però serà en nom d'aquells i tenint-los informats
puntualment, basats en la bona voluntat i sentit comú, i en la manera i matèries que aquells estableixin, de
manera que si sorgís algun problema d'interpretació o una decisió de major importància, no valdrà sense la
ratificació pels indicats Director i Delegat d'acord amb la comesa de cadascun.

ARTICLE 101 .- DISPOSICIONS GENERALS
101.4 .- Personal del Contractista
El Delegat del Contractista tindrà la titulació d'Enginyer de Camins, Canals i Ports, i serà el Cap de l'Obra.

S'obrirà el "Llibre d'ordres" per l'Eng. Director i romandrà custodiat en l'obra pel Contractista, en lloc segur i
de fàcil disponibilitat per a la seva consulta i ús. El Delegat haurà de portar-lo amb ell en acompanyar en cada
visita l'Eng. Director. S'acomplirà respecte al "Llibre d'ordres" el disposat en el Plec de Clàusules
Administratives Generals.

Serà proposat formalment a l'Eng. Director de l'Obra, pel Contractista, per a la seva acceptació, que podrà
ser refusada per l'Eng. Director, en un principi i en qualsevol moment si al seu judici resulten motius per a
això.
El Delegat tindrà obligació de residència en el lloc de l'obra.

101.6 .- Llibre d'incidències

No podrà ser substituït pel Contractista sense la conformitat de l'Eng. Director de l'Obra.

Constaran en ell totes aquelles circumstàncies i detalls relatius al desenvolupament de les obres que el
Director consideri adients i, entre d'altres, amb caràcter diari, els següents:
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-

Condicions atmosfèriques generals.

-

Relació de treballs realitzats, amb detall de la seva localització dins de l'obra.

-

Relació de assaigs realitzats, amb resum dels resultats o relació dels documents que aquests
recullen.

-

Relació de maquinària en obra, amb expressió de quina ha estat activa i quina merament present, i
quina avariada i en reparació.

No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista hagi presentat en deguda forma el Programa
de Treball.
L'incompliment, per part del Contractista, dels terminis parcials que figuren en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, comportarà la rescissió del Contracte amb pèrdua de fiança o la imposició de les
penalitats establertes.

- Qualsevol altra circumstància que pugui influir en la qualitat o el ritme d'execució d'obra.
El "llibre d'incidències" romandrà custodiat per la Direcció d'Obra.

ARTICLE 104 .- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES

Com a simplificació l'Eng. Director podrà disposar que aquestes incidències figurin en comunicats d'obra
diaris, que es custodiaran ordenats com annex al "Llibre d'incidències".

104.1 .- Autocontrol del Contractista i Control de la Direcció

101.7 .- Maquinària

El Contractista està obligat a realitzar el seu autocontrol, tant amb l'aspecte geomètric (cotes, toleràncies,
etc.) com en el de qualitat (densitats, resistències, etc.).

El contractista posarà a disposició de l’obra la maquinària lleugera que requereixi la D.F. per a la realització
de les tasques necessàries per a l’execució de l’obra per tal de no malmetre la vegetació existent, sense que
això representi un increment en els preus unitaris disposats en aquest projecte.

S'entén que no comunicarà a l'administració, representada per l'Eng. Director de l'obra o la persona delegada
per ell mateix, que una unitat d'obra està acabada a judici del Contractista per a la seva comprovació per la
Direcció d'obra (en cada tram), fins que el mateix Contractista, mitjançant el seu personal hagi fet les seves
pròpies comprovacions i assaigs i que s'hagi assegurat de acomplir les especificacions; això sense perjudici
de que la Direcció de l'obra pugui fer les inspeccions i proves oportunes en qualsevol moment de l'execució.

Així mateix en totes les unitats del pressupost del present projecte, s’inclou, encara que no s’especifiqui en la
partida, els desplaçaments necessaris de material per dins de l’obra amb maquinària petita.

Amb independència de lo anteriorment esmentat la Direcció d'Obra efectuarà les comprovacions ,
amidaments i assaigs que cregui oportuns que anomenarem de control, a diferència de l’autocontrol.

Totes aquelles rases que es realitzin en parterre, es realitzaran amb rasadora petita, combinada d’excavació
manual.

L'Eng. Director de l'Obra podrà prohibir l'execució d'una unitat d'obra si no estan disponibles aquests
elements d’autocontrol per a la mateixa, essent responsabilitat absoluta del Contractista les eventuals
conseqüències de tardança, costos, etc.

ARTICLE 102 .- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Les obres projectades queden suficientment definides en la Memòria, Plànols i la resta d'Articles del present
plec per lo que no es reitera en aquest article la seva descripció.

Aquestes comprovacions es realitzaran d'acord amb les "Recomanacions pel control de qualitat en obres de
carreteres 1978" publicades per la DGC del MOPU.
El import d'aquests assaigs de control serà a càrrec del Contractista fins a un límit de l'u (1) per cent del
pressupost d'execució material del projecte i dels seus addicionals en cas de que es produeixin, d'acord amb
les disposicions vigents, i a càrrec de la partida pressupostària per control de qualitat el import restant de les
despeses d'assaigs.

ARTICLE 103 .- INICI DE LES OBRES
103.3 .- Programa de Treballs

Els assaigs d’autocontrol seran a càrrec del Contractista, per tant, després de que el Contractista s'hagi
assegurat amb els seus assaigs i amidaments d’autocontrol que en un tram una unitat d'obra està acabada i
compleixi les especificacions, ho comunicarà a la Direcció d'obra per que aquesta pugui procedir a les seves
amidaments i assaigs de control, pels que prestarà les màximes facilitats.

El Contractista presentarà un Programa de Treballs que redactarà d'acord amb les "Recomanacions per a
formular els Programes de Treball", en el termini d'un mes des de l'autorització per a iniciar les obres.
En el Plec de Clàusules Administratives Particulars s'establirà els terminis parcials per a l'acabament de les
diferents parts fonamentals en que s'ha descompost l'obra.

104.3 Assaigs

L'execució de les diferents unitats d'obra es programarà de manera que s'ajusti al que es defineix en l'article
102 d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la recepció de materials
com en el control de la fabricació i posada en l'obra, s'ajustarà al Plec d'Assaigs Tipus per a Obra Civil i per a
Edificacions per al Control de Qualitat, Decret 77/1984 aprovat per Ordre d'aquest Departament de Política

En el cas de que les obres patissin interrupcions degut a la necessitat de coordinació amb altres treballs dins
de l’àmbit d’execució, el contractista no tindrà dret a reclamació econòmica al respecte.
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Territorial i Obres Públiques. No obstant l’En. Director, podrà incrementar el nombre d'assaigs a realitzar o
determinar-ne nous tipus, en benefici d'assolir un millor control de l'obra projectada.

l'Administració, o per a visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins
d'obra i accessos en bones condicions de circulació.

104.4 .- Materials

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del Contractista.

Tots els materials que es facin servir en les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixin en els
Plecs de Prescripcions Tècniques podent ésser rebutjats en cas contrari, per l'Eng. Director, per això, tots els
materials que es proposin per ser utilitzats en obra hauran de ser comprovats i assajats abans de la seva
acceptació en primera instància mitjançant l’autocontrol del Contractista i eventualment amb el control de la
Direcció de l'Obra.

104.9.- Senyalització d'obres i instal·lacions

El no rebuig d'un material no implica la seva acceptació, i el no rebuig o l'acceptació d'una procedència no
priva el posterior rebuig de qualsevol partida de material d'ella que no acompleixi les prescripcions, inclòs
l'eventual prohibició d'aquesta procedència.

El Contractista senyalitzarà reglamentàriament les rases obertes, privarà l'accés a elles a persones alienes a
l'obra i les omplirà en la major brevetat possible i tancarà tota la zona perillosa i establirà la vigilància suficient
principalment durant la nit. Fixarà suficientment les senyals en la seva posició apropiada, i per que no puguin
ser sostretes o canviades, mantindrà un servei continu de vigilància que s'ocupi de la seva reposició
immediata en el seu cas.

El Contractista està obligat al coneixement i acompliment de totes les disposicions vigents sobre senyalització
d'obres i instal·lacions, i en particular del disposat en l'article 41 del Codi de Circulació, i O.C. 8.3 - IC
referent a la senyalització d'obres en carretera.

Es considerarà no acceptable l'obra o part de l'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats o no
aprovats prèviament per l'Eng. Director.

Les zones de treball hauran d’estar cercades completament amb tanques d’obra, aquestes seran col·locades
a càrrec del contractista i no seran objecte d’abonament.

Els materials s'emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les seves característiques i
l'aptitud d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment inspeccionats.

104.11 .- Execució de les obres no especificades en aquest Plec

Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present Plec de Condicions, hauran d'ésser de
qualitat adequada a l'ús a que se'ls destina, havent de presentar les mostres, informes i certificacions dels
fabricants que es consideri necessaris. Si la informació i garanties ofertes no es consideren suficients, l'Eng.
Director ordenarà la realització d'assaigs previs, recorrent si cal, a Laboratoris especialitzats.
Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat refusat, serà retirat de l'obra
immediatament, llevat autorització expressa i per escrit de l'Eng. Director.

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figuren en aquest
PPTP, es farà d'acord amb l'especificat per les mateixes en el "Plec de Prescripcions Tècniques Generals
per obres de carreteres i ponts (PG 3/75) i posteriors modificacions", amb les normes, instruccions i
disposicions aplicables assenyalades en l'apartat 100.3 d'aquest PPTP, i/o amb el que mani l'Eng. Director
dins de la bona pràctica per a obres similars.

104.8 .- Construcció i conservació de desviaments provisionals

104.12 .- Neteja final de les obres

El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals
pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels confrontats, d'acord
amb el que es defineix al Projecte o amb les instruccions que rebi de la Direcció.

Un cop les obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits i edificacions construïdes amb caràcter
temporal pel servei de l'obra, s'hauran de remoure i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma
original.

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran totes les
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

D'igual manera s'hauran de tractar els camins provisionals, inclòs els accessos a préstecs i pedreres, els
quals s'eliminaran tan aviat com deixi de ser necessària la seva utilització.

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui
expressament el contrari; és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per a tal motiu figurin al Pressupost
o, en cas de que no hi siguin, valorades segons el preu del Contracte.

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions
estètiques d'acord amb el paisatge circumdant i en tots els casos les despeses seran a càrrec del
contractista.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a criteri de la
Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà conveniència del Contractista facilitar o accelerar la
realització de les obres.

104.13 .- Gestió de Residus i Abocadors
Forma part d’aquest Plec de Condicions el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars inclòs en l’annex de
gestió de residus d’aquest Projecte.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris
per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de
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104.15 .- Termini de Garantia

La recerca d'abocadors i el seu abonament als propietaris va a compte del Contractista. Els abocadors
hauran d’estar homologats.

El termini de garantia de l'obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la Recepció de les obres, llevat que en
el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització
d'abocadors, així com les despeses que comportin llur utilització, seran a càrrec del Contractista,
independentment dels tipus de residus tractats.

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, abalisament,
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, instal·lacions de depuració,
instal·lacions d’aigua, edificacions, obres auxiliars, etc.).

Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la prevista a la hipòtesi feta en la justificació del
preu unitari, que s'inclou als annexos de la Memòria, ni l'omissió en la justificació esmentada de l'operació de
transport i gestió als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari, que apareix
al quadre de preus.

En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament General de
Contractació per a Obres de l'Estat.

Si als amidaments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació de
l'aplanament, fonaments o rases, s’ha d'utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja el
material esmentat per no acomplir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar el
material esmentat a abocadors sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a
incrementar el preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.

D’igual forma, totes les instal·lacions, tant la maquinària com el seu funcionament tindran un (1) any de
garantia a partir de la Recepció d’obres, llevat es modifiqui expressament aquest termini en el Contracte.
104.16 .- Servituds i serveis afectats
En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s'estipula a la clàusula 20 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat". A tal efecte, també es consideraran
servituds relacionades amb el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides als Plànols del
Projecte.

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, amb la condició de
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament.
Les despeses de la extensió esmentada i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per
considerar-les incloses als preus unitaris.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies o organismes corresponents.

L'Eng. Director de les Obres podrà prohibir la utilització d'un abocador si al seu judici atempta contra el
paisatge, l’entorn o el medi ambient, sense que això suposi cap alteració en els preus.

Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a
la millora i desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs li seran abonats, ja sigui amb càrrec a les
partides alçades existents a l'efecte al Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre
número 1. En llur defecte, hom es regirà pel que s'estableix a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat".

El contractista haurà de gestionar tot residu generat durant l’execució de l’obra, segons la normativa vigent,
utilitzant abocadors i/o plantes de tractament de residus autoritzats i homologats. Al inici de les obres haurà
d’acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta
destinació dels residus separats per tipologies. En aquest document ha de constar el codi del gestor i el
domicili de l’obra. En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, serà obligatori presentar a
la Direcció Facultativa els certificats del gestor corresponents, referents a la quantitat i tipus de residus
lliurats.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o
de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la
substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a
la realització dels treballs, de manera que s'eviti la possible interferència de risc de qualsevol tipus.

104.14 .- Jaciments i Préstecs

El Contractista sol·licitarà, a les diferents entitats subministradores o propietàries de serveis, plànols de
definició de la posició dels esmentats serveis; i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats
mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades
es consideren incloses als preus unitaris, i no podran ser objecte de reclamacions.

La busca de jaciments i préstecs i el seu abonament als propietaris és a càrrec del Contractista.
Els preus de les unitats d'obra corresponents són vàlids i inalterables qualsevulla que siguin les distàncies del
transport resultant.

104.16 .- Existència de tràfic durant l'execució de les obres

L'Eng. Director de les obres podrà prohibir l'explotació d'un jaciment o préstec si, al seu judici, creu que
atempta contra el paisatge, l'entorn o el medi ambient, sense que això suposi cap alteració en els preus.

L'existència de determinants vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà
motiu de reclamació econòmica per part del Contractista.
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El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes, i si
s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu
d'increment del preu del Contracte.

El present Article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegament de les Obres fins a la recepció definitiva. Totes
les despeses originades per aquest concepte seran per compte del Contractista.
També seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin
convenients.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei esmentats, es
consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas de
que això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran
definides per la Direcció de les Obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris,
com a l'apartat anterior.

Així mateix, queda obligat a la conservació de les obres durant el període de garantia d'un (1) any a partir de
la data de recepció provisional.

104.17 .- Interferència amb altres contractistes

105.6 .- Mesures d'ordre i seguretat

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui
possible realitzar treballs de jardineria o obres complementàries, com poden ser l’execució de xarxes
elèctriques, telefòniques, o altres treballs.

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura
marxa dels treballs.

En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció, referents a l'execució de les obres, per a
fases que marcarà la Direcció de les obres, a fi de determinar zones amb determinades unitats d'obra
totalment acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats.

En tot cas, el Constructor serà única i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots
els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres persones o entitats. En
conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes a l'acompliment de la Llei sobre
accidents de treball, de 30 de Gener de 1.990 i disposicions posteriors.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l’execució
esmentada per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte, i no podran ser, en cap moment,
objecte de reclamació.

Serà obligació del Constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o
mort dels seus obrers, a la "Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo", reformat per Decret del
"Ministerio del Trabajo" del dia 18 de Juny de 1942.
105.7 .- Medi ambient

ARTICLE 105 .- RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA

Atès que la MMAMB ha decidit acollir-se i subscriure’s als requisits establerts en la norma UNE EN ISO
14001/2004 referida a sistemes de gestió ambiental. S’estableix que:

105.4 .- Permisos i llicències
L'adjudicatari haurà d'obtenir per compte seva tots els permisos i llicències per a l'execució de les obres,
inclosos en aquells indrets que s’hagi de demanar permís a Arqueologia o que sorgeixin restes
arqueològiques, segons el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de Protecció del Patrimoni
Arqueològic i Paleontològic, DOCG 3594 13/03/2002, amb excepció dels corresponents a l'expropiació de les
zones definides en el Projecte.

“Es responsabilitat del la MMAMB la supervisió de les activitats amb repercussió ambiental que es
desenvolupin durant l’execució de les obres”.
D’aquesta manera es requerirà a l’empresa contractada que realitzi una avaluació d’aspectes ambientals de
l’obra a executar. Atès que, depenent de la temàtica ambiental que es tracti i de la legislació i reglamentació
aplicables, convé que la distribució de responsabilitats legals i de responsabilitats operatives quedi
perfectament establerta i, sempre que sigui possible, perfectament delimitada, les obres es realitzaran
complint amb els següents aspectes ambientals:

105.5 .- Conservació de les obres
Es defineix com a conservació d'una obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. La
conservació esmentada s’estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal,
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres
auxiliars, etc.).

Legislació i reglamentació
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i
reglamentació ambiental que li aplica i el compliment de les obligacions i requisits derivats de la dita
reglamentació, en totes les seves activitats, en totes les seves instal·lacions i en tots els àmbits de
competència, inclosos els àmbits de legislació i reglamentació europea, estatal, autonòmica, d'entitats i
consorcis locals i de procedència municipal.

A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que disposa la clàusula 22 del "Plec de
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat".

PLEC DE CONDICIONS
20

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PRIMERA FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ

Sòl i subsòl.

La MMAMB es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per a poder procedir a visites de
comprovació o a sol·licitud d'evidències del compliment legal i reglamentari per part del contractista quan
estimi que l'incompliment de determinats requisits pogués afectar negativament a la gestió ambiental sota la
responsabilitat de supervisió de la MMAMB.

Els possibles episodis de contaminació del sòl, independentment de les responsabilitats legals de l’empresa
contractista, afecten a la funció de supervisió de la MMAMB i a terrenys sota la responsabilitat de gestió de
les entitats locals que formen part de la MMAMB.

Flora i fauna.

Sense tenir en compte possibles episodis d'emergència ambiental a causa d'abocaments accidentals, que es
contemplen en el punt 9 d’aquest document, s'identifiquen com possibles focus de contaminació l'existència
d'abocaments d'aigües residuals al terreny i l'existència canonades soterrades.

És responsabilitat de l'empresa contractista identificar, enumerar i conservar les comunitats vegetals i
comunitats animals afectades les protegides i no protegides que puguin afectar, com també les comunitats
animals afectades.

Un altre possible focus de contaminació del sòl identificat, correspon a les zones d’estacionament de
màquines i de vehicles propietat de l’empresa contractista, que presentin petites pèrdues d’olis o de líquids
hidràulics i que amb el temps puguin provocar contaminacions rellevants del sòl.

Planificar les activitats de l’obra que puguin afectar a l’obra a nivell de flora i fauna.

La MMAMB es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per a procedir a fer visites de
comprovació o a sol·licitar evidències del compliment dels requisits aplicables i, si es dona el cas, de
detectar contaminació del sòl que sigui assignable a l’activitat del contractista, el contractista es compromet a
reparar el sòl contaminat o a assumir els costos de la reparació si se li requereix per part de la MMAMB.

La MMAMB es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per a poder procedir a visites de
comprovació o a sol·licitud d'evidències del compliment legal i reglamentari per part del contractista quan
estimi que d’incompliment de determinats requisits pogués afectar negativament a la gestió ambiental sota la
responsabilitat de supervisió de la MMAMB.

Materials sobre la construcció.

Hidrologia.

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i
reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen pel que fa sobre materials de la
construcció.

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i
reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen, tal com els controls
reglamentaris dels punts d'abocament d'aigües residuals o d'aigües procedents de la prestació de servei.

Aquest aspecte ambiental és d’especial consideració en el cas de disseny que s’optimitzi l’ús de materials i
que faciliti el posterior manteniment.

Per la seva especial significació, la MMAMB procedirà a mesures de supervisió especials en els casos que:

Els productes de construcció que s'utilitzin compliran els requisits reglamentaris establerts, s’utilitzaran
materials que tinguin el distintiu de qualitat ambiental, materials prefabricats i que siguin reciclaves i no
s’utilitzarà materials sense components tòxics.

Es procedeixi a l'abocament d'aigües residuals a terrenys inclosos a l’àmbit on es desenvolupa l’activitat sota
supervisió de la MMAMB. En aquest cas, es podrà sol·licitar evidències de que es disposa dels permisos
reglamentaris ja sigui de les entitats locals de l’aigua (ELAs), autonòmica (ACA) o de l’organisme competent
de l’Administració Central (Costes). Es podrà sol·licitar, també, evidencies de que es realitzen els controls i es
respecten els límits de vessament establerts per l'entitat administrativa competent.

La MMAMB es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per a la supervisió del control de
material i per a la comprovació o a sol·licitud d'evidències del compliment dels requisits aplicables.

En les àrees d’activitat on es faci instal·lació i manteniment de cabines sanitàries, la MMAMB es reserva el
dret de sol·licitar l’evidència dels corresponents permisos d’abocament i l’evidència de que el transport i la
gestió dels residus i de les aigües negres es realitza conforme a la reglamentació i mitjançant vehicles i
equips adequats.

Residus
La MMAMB no ha assumit la gestió directa de cap del residus que es generin per part de les empreses
contractistes durant l’execució de les obres.

En qualsevol dels dos casos, la MMAMB es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per
a procedir a realitzar visites de comprovació o a sol·licitar evidències del compliment dels requisits que li
pertoquin a la seva empresa.

La gestió d'aquests residus es realitzarà conforme a la reglamentació aplicable en cada cas i d’acord amb el
que estableix el Real Decret 105/2008, d’1 de febrer i la resta de la reglamentació en vigor.
El contractista es compromet a gestionar els residus per ell generats durant l’execució de les obres, la gestió,
i a fer-ho conforme està establert en la legislació i reglamentació vigent. La MMAMB es reserva el dret de
supervisar el correcte emmagatzematge temporal dels residus i de sol·licitar en qualsevol moment, informació
sobre la gestió realitzada i, si aplica, evidències documentals d'aquesta gestió.
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Atmosfera.

Les màquines, vehicles i equips que s'utilitzin compliran els requisits reglamentaris establerts, es fixaran i es
respectaran els horaris de treball que es demostrin més adients i es tindran en compte les ordenances
municipals que en cada cas puguin afectar.

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i
reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen, tal com els controls
reglamentaris dels punts d'emissió de gasos de combustió o àrees d'emissions difuses de pols o d’altres
contaminants.

La MMAMB es reserva el dret i i disposarà del consentiment del contractista, per a la supervisió del
compliment dels horaris i per a la comprovació o a sol·licitud d'evidències del compliment dels requisits
aplicables d'emissió de nivell sonor de les màquines per a les quals existeixi reglamentació a nivell nacional o
europeu.

Les empreses d'aplicació de tractaments de plaguicides o de tractaments per dispersió hauran de ser
especialment curoses en les tècniques d'aplicació, en la senyalització de perill i en els horaris escollits.

Paisatge

La MMAMB es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per a procedir a realitzar visites
de comprovació o a sol·licitar evidències del compliment dels requisits que li pertoquin a la seva empresa.

El contractista i o projectista es compromet a respectar en tot moment les zones d’especial protecció del medi
natural i vetllarà per minimitzar sempre que sigui possible, el deteriorament de l’impacte visual.

Energia.

Qualsevol dany o deterioració que es detecti serà comunicat immediatament a la MMAMB per tal que es
pugui procedir a la seva restauració o minimització.

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i
reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen en matèria de energia

Les possibles actuacions de millora o de modificació de l’impacte visual o de la cura dels espais classificats
que es puguin suggerir o sol·licitar per part dels contractistes hauran de ser comunicades a la MMAMB i
coordinades amb el contractista.

Per tant l'empresa contractista te que optimitzar el rendiment de les instal·lacions i la seva font d’energia i
planificar l’eficiència de les instal·lacions i optimitzar el consum energètic de el disseny del projecte.
La MMAMB es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista i/o projectista, per a poder
procedir a visites de comprovació o a sol·licitud d'evidències del compliment legal i reglamentari per part del
contractista quan estimi que d’incompliment de determinats requisits pogués afectar negativament a la gestió
ambiental sota la responsabilitat de supervisió de la MMAMB.

Situacions d'emergència ambiental – plans d'emergència ambientals

Població.

Una vegada identificats els riscos ambientals, faran un pla d'emergència ambiental per tal d’eliminar aquests
riscos o per disposar de les mesures adequades per a la seva minimització si és dona el cas de que el risc no
es pot evitar.

Els contractistes que realitzin les obres objecte d’aquest Projecte, han de realitzar una identificació dels riscos
ambientals derivats de l’execució de les obres.

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement de l’impacta a la població que pot tenir el
projecta.

La identificació i el pla constaran per escrit, estaran a la disposició del personal present en les àrees
d’activitat i el personal estarà capacitat i entrenat per a l'aplicació del pla en cas que es doni una situació
d’emergència.

L’empresa tindrà que tenir en compte la minimització de l’impacta ambiental generat, com també establir
paràmetres per disminuir les molèsties a la població.

La MMAMB, depenent del grau crític dels riscos identificats, es reserva el dret de sol·licitar evidències de
l’existència del pla, de l'adequació dels equips i els mitjans d'intervenció i de la capacitat i entrenament del
personal de l'empresa contractista en relació amb els riscos ambientals, i de la capacitació del personal per a
la aplicació del pla en cas d’emergència.

La MMAMB es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per a la supervisió del
compliment perquè la població es vegi el mínim possible d’afectada.
Soroll i vibracions

En qualsevol cas, el contractista ha de tenir en compte els següents principis generals: (aquests
principis no són limitatius atès que en treballs o serveis específics poden presentar-se una varietat important
de diferents riscos ambientals)

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i
reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen pel que fa sobre materials de la
cosntrucció.a emissió de soroll i vibracions.

En cas d’haver d’entrar o de dipositar en obra, productes o equips que puguin ocasionar incidències
ambientals, el contractista ha d’informar a la Direcció Facultativa o al tecnic de la MMAMB assignat a l’obra
sobre el grau de perillositat del producte / equip, i de comú acord, es prendran les mesures de seguretat
pertinents per tal d’evitar abocaments o impactes incontrolats. Si la MMAMB té coneixement previ del fet

Aquest aspecte ambiental és d’especial consideració en el cas de la maquinària, vehicles i equips emprats en
l’execució de les obres i en la gestió dels corresponents residus, tenint en compte l’existència de zones
residencials properes i l’existència de zones de protecció especial del medi natural.
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que pel desenvolupament d’una activitat es requereix l'entrada de productes químics que puguin
presentar determinats riscos, se li farà lliurament del corresponen imprès per a la “Comunicació
d'Entrada i Ús o d'Emmagatzematge Temporal de Productes Químics” FM 553.01.02. En cas que el seu
treball requereixi de l'entrada de productes químics i no se li hagi fet lliurament del dit imprès,
l’empresa l’haurà de sol·licitar, complimentar i lliurar a la MMAMB.

Quan per rescissió o altra causa segons les disposicions vigents fos necessari valorar obres
incompletes, s'aplicaran els preus del quadre núm. 2, sense que es pugui pretendre la valoració de
cada unitat d'obra diferent a la valoració d'aquest quadre, ni que tingui dret l'Adjudicatari a cap
reclamació per insuficiència o omissió del cost de qualsevol element que constitueix el preu.
Les partides que composen la descomposició del preu, seran d'abonament quan estigui aplegada la
totalitat del material inclosos els accessoris o realitzades en la seva totalitat les tasques i operacions
que determinin la definició de la partida, de tal manera que el criteri a seguir ha de ser que sols es
considerin abonables fases en execució acabades , i l'adjudicatari perdrà tots els drets en el cas de
deixar-les incompletes.

Està prohibit l'abocament als lavabos o serveis o al clavegueram de qualsevol substància que pugui provocar
impactes ambientals (dissolvents, restes de pintures, restes de plaguicides, productes tòxics, productes
corrosius, productes perillosos per al medi ambient, etc.)
Les eventuals labors de neteja que puguin derivar-se de l'activitat del contractista es realitzaran sense
contravenir cap norma externa o interna referent a la qualitat d’afluents i d’abocaments.

106.2.4 .- Partides Alçades

En cas de dubte o de situació d'emergència, el personal del contractista es posarà en contacte urgentment
Direcció Facultativa o amb el tècnic de la MMAMB assignat a l’obra per tal de seguir les indicacions
d'actuació. A manera d'exemple: en cas d'abocament accidental o en la generació d'un residu no contemplat
en la gestió de residus de la MMAMB.

Les partides alçades definides com de "pagament íntegre" a Prescripcions Tècniques Particulars, als
Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop
realitzats els treballs als quals corresponen.
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò estipulat a la clàusula 52 del "Plec de
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat"; es justificaran a partir del
Quadre de Preus núm. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus.

Els vehicles i maquinària que hagin de ser utilitzats en obra es trobaran en bones condicions de
manteniment, sobretot pel que fa a emissió de sorolls, gasos i sense vessaments ni fuites d'olis o d’altres
productes.

106.3 .- Despeses a càrrec del contractista

Els possibles danys en matèria de sòls, aigües, emissions o impactes sobre el medi ambient derivats de la
negligència de l'activitat del contractista hauran de ser subsanats i reparats abans de donar per finalitzat el
servei prestat.

A més de les despeses i taxes, que es detallen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives
Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat", seran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions
Tècniques Particulars o al Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
-

Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.

-

Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions,
ferramentes, etc.

-

Despeses ocasionades pel tancament de les zones de treball per a les diferents fases d’obra que
siguin necessàries i que la Direcció Facultativa de les obres estipuli o cregui adients.

-

Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.

-

Despeses de protecció d'amàs i la pròpia obra contra tot deteriorament.

-

Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions pel subministrament d'aigua i energia
elèctrica, necessari per a l'execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa,
comptadors, consums, etc.

El subministrament, transport i col·locació dels materials, llevat que s'especifiqui el contrari, està
inclòs en la unitat, per la qual cosa no és objecte d'abonament independent.

-

Projecte de legalització d’instal·lacions elèctriques.

-

Manteniment de les instal·lacions d’enllumenat i reg durant el primer any de garantia.

Manera d'abonar les obres incompletes

-

Les xifres que per pesos o volums de materials figuren en les unitats compostes del quadre de preus
núm. 2, serviran únicament pel al coneixement del cost d'aquests materials aplegats a peu d'obra.
En el seu cas, però per cap altre concepte tindran valor a efectes de definir les proporcions de les
mescles, ni el volum necessari en provisions per aconseguir la d'aquest compactada en obra.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin a les ocupacions temporals; despeses d'explotació i
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

-

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de zones
confrontades afectades per les obres, etc.

ARTICLE 106 .- AMIDAMENT I ABONAMENT
106.2 .- Abonament de les obres
106.2.3 .- Preus unitaris
1)

Manera d'abonar les obres complertes
Tots els materials, medis i operacions necessàries per l'execució de les unitats d'obra es consideren
inclosos en el preu de les mateixes, llevat que en l’amidament i abonament de la corresponent unitat
s'assenyali explícitament una altra cosa.

2)
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-

Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que corresponen a
Expropiacions i Serveis afectats.

-

Reposicions d’instal·lacions, paviments, mobiliari o jardineria existents que restin malmeses per
l’execució de les obres.

-

Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors d'obra.

-

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris dels
contractes.

La qualitat dels ciments serà com a mínim la necessària per a que els formigons en que s'utilitzin en aquest
projecte, assoleixin les resistències característiques especificades per a cada un d'ells als 28 dies i segons es
defineix a l’Instructiu EHE.
502.11.- Amidament i abonament
El cost del ciment i la seva utilització es considera inclòs en cadascuna de les unitats d'obra en que s'utilitza,
com formigons, morters, filler, etc.

106.4 .- Obres Defectuoses

ARTICLE 211 .- BETUMS ASFÀLTICS

L'obra defectuosa no serà d'abonament, i haurà de ser enderrocada pel Contractista i reconstruïda amb
termini d'acord amb les prescripcions del Projecte.

211.2.- Condicions generals i utilització

Si alguna obra no estigués executada d'acord amb les condicions del contracte però fos admissible a judici
de l'Enginyer Director de les Obres, podrà ésser rebuda provisionalment i definitivament, en el seu cas,
quedant l'adjudicatari obligat a conformar-se, sense dret a reclamació, amb la rebaixa econòmica que l'Eng.
Director cregui, a menys que l'adjudicatari opti per l'enderrocament al seu càrrec i la refaci amb aconduïment
a les condicions del contracte.

El betum asfàltic a emprar en mescles bituminoses en calent ( d'ara en endavant MBC.), serà del tipus B40/50 en capes de rodadura, intermèdia i B - 60/70 en capa de base.
El Contractista comunicarà a l'Eng. Director de les Obres, amb suficient antelació la forma de transport que
utilitzarà, amb objecte d'obtenir l'aprovació corresponent.

106.5.- Indemnitzacions per compte del contractista

En cap moment del seu transport, manipulació i utilització sobrepassarà la temperatura de 160 G.C. per tal
d'evitar la seva oxidació, per la qual cosa el Contractista disposarà de termòmetres adequats. Qualsevol
partida que no acompleixi aquesta limitació serà rebutjada.

Hom es regirà pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 12
del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la construcció d'Obres de l'Estat".

211.6.- Forma d'abonament

Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé,
indemnitzant a les persones o propietaris que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures
necessàries pel tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per
l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin
causar.

Com a material d'abonament independent utilitzat en M.B.C. s'amidarà per tones realment emprades en obra,
d'acord amb aquest projecte i amb la fórmula de treball autoritzada per l'Eng. Director, deduint aquest
amidament dels testimonis que s’extrauran del ferm executat cada dia, en els que es trobarà el seu contingut
percentual de betum.

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds
afectades, conforme estableix la clàusula 20 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la
construcció d'Obres de l'Estat", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi.

Si aquests percentatges estan dintre de les toleràncies admissibles segons el PG 3/75 i posteriors
modificacions, respecte als valors fixats en la fórmula de treball aprovada per l'Eng. Director, es calcularà la
mitja aritmètica, i aquest valor serà el tant per cent que s'aplicarà a la amidament en tones de la mescla,
abans de deduir el betum, per obtenir les tones objecte d'abonament, corresponents al tram de ferm executat.

CAPÍTOL 2.- MATERIALS BÀSICS

El volum de M.B.C. que es considera corresponent a aquest testimoni és el de la capa corresponent de
M.B.C. en tot l'ample del carril on s'hagués pres el testimoni, i en la longitud de cent (100) metres compresa
entre els perfils situats cinquanta (50) metres abans del punt de presa i cinquanta (50) metres després.

ARTICLE 202 .- CIMENTS

Si el percentatge de betum d'algun testimoni varia de l'establert en la formula de treball (F. de T) aprovada
per l'Eng. Director, en marge major de la tolerància admissible, es procedirà així:

202.10.- Tipus de ciment a emprar
El ciment a utilitzar en el present projecte complirà el que s'especifica a la Instrucció EHE. Per a tots els
formigons i morters previstos en el present projecte s’emprarà el ciment del tipus CEM II/ B-S 32,5 segons
norma UNE 80 301: 96 /RC-97.

1) Si la variació no excedeix el 5% del percentatge fixat en la F. de T. s'aplicarà una rebaixa a les
unitats de tones de betum i tones de M.B.C. igual al doble d'aquesta variació de percentatge; llevat
que el Contractista enderroqui al seu càrrec el volum corresponent al testimoni, segons s'ha definit, i
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el reconstrueixi segons les especificacions. Aquesta rebaixa en el preu es farà tant si la variació és
per defecte com si ho és per excés.

- Emulsió asfàltica ECR - 0 en regs de curat i de dotació 1.0 Kg/m2
Malgrat tot, l'Eng. Director podrà modificar aquesta quantia basant-se en les proves que es realitzin en obra, i
ordenar la utilització d'emulsió aniònica , que haurà de fer el Contractista pel mateix preu.

2) Si la variació excedeix el 5% però no el 10% l' Eng. Director, al seu judici, podrà optar per
ordenar que el Contractista enderroqui a càrrec seu el volum corresponent, segons s'ha definit, al
testimoni defectuós i el reconstrueixi segons les prescripcions; no essent d'abonament el volum a
enderrocar i estant el Contractista obligat a fer-ho, o per aplicar una rebaixa al preu en percentatge i
formes anàlogues a les descrites en .1) . Si el Contractista ho sol·licita; i en aquest cas, a càrrec seu,
es repetirà l'extracció de testimoni i assaig, i si resultés defectuós de manera anàloga, es procedirà
de la manera corresponent respecte a la mitja aritmètica dels resultats dels testimonis.

213.6.- Amidament i abonament
El cost de les emulsions i la seva utilització es considerarà inclòs en els corresponents regs en què s'utilitzen.

ARTICLE 220 .- RAJOLES DE CIMENT

En qualsevol cas l'Eng. Director pot exigir un nombre major de testimonis i procedir en
conseqüència.

220.1.- Condicions Generals

Si no resultessin defectuosos, es repetirà la presa del testimoni a càrrec també del Contractista, i si
aquest és defectuós es descartarà el correcte i es procedirà com s'ha dit en cas de testimoni
defectuós aplicant el percentatge aritmètic dels corresponents als dos testimonis defectuosos
presos, i si fos correcte, en tot cas l'Eng. Director podrà ordenar un nombre major de testimonis i
procedir en conseqüència.

La rajola de ciment a emprar en el present Projecte acomplirà amb les condicions establertes en l'art. 220 del
PG3/75 i posteriors modificacions, segons la seva classificació.
220.2.- Utilització

3) Si la variació excedeix al deu(10) per cent, s'optarà necessàriament per l'enderrocament i
reconstrucció de la manera descrita.

La classificació de la rajola serà la següent:
Configuració :

Si alguna de les altres especificacions no s'acompleixen, es procedirà de manera anàloga, segons la variació
no excedeixi del cinc(5) per cent, deu(10) per cent, etc., acumulant-se els descomptes en el seu cas.

correspondrà a la definida com a "Lloseta".

Composició:
correspondrà a la definida com "Hidràulica", amb el colorant que ordeni l'Eng. Director de
les obres; amb cara, capa intermèdia i base.

El preu inclou el material a peu d'obra, manipulació, incorporació a la mescla bituminosa i posta en obra amb
ella, i quants mitjans, materials i operacions intervenen en la seva utilització i col·locació.
L’abonament del betum es considera inclòs en la unitat d’obra de que forma part i no serà per tant objecte
d’abonament independent.

Qualitat:

correspondrà a la "classe primera".

Forma:

quadrades de 20 x 20 cm.

Espessor total:

mínim de 4 cm.

Espessor de la capa de petjada no inferior a 6 mm.

ARTICLE213.- EMULSIONS ASFÀLTIQUES

220.5.- Aspecte i estructura

213.2.- Condicions generals
Les emulsions asfàltiques a emprar en el present projecte acompliran les condicions que per a cada tipus
s'especifiqui en el art. 213 del PG3/75 i posteriors modificacions.

El Contractista presentarà a l'Eng. Director vàries mostres de les existents en el mercat, que acompleixin les
condicions indicades per què faci l'elecció definitiva de l'aspecte exterior, sense que això suposi cap variació
del preu.

213.5.- Col·locació

220.7.- Amidament i abonament

Les emulsions asfàltiques a emprar seran les següents:

La rajola de ciment no es considera com material d'abonament independent.

-

Emulsió asfàltica ECI en reg d’emprimació i de. Dotació 1.0 Kg/m2.

-

Emulsió asfàltica ECR -1 en reg d'adherència. Dotació 0.5 Kg/m2.

El seu abonament s'inclou dins de la unitat de m2 de paviment de que formi part.
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222.5.- Amidament i Abonament

El seu abonament s'inclou dins de la unitat de m2 de paviment de panot i serà diferent segons es tracti de
paviment per a voreres o de paviment per a voreres d’estructures.

S'amidarà i abonarà d'acord a la unitat d'obra de que formi part.

El preu inclou als dos casos i sense que la relació sigui limitativa el subministrament del material, el transport
a peu d’obra, base de formigó HM-20 de mínim 10 cm de gruix, vibrat, reglejat, capa de morter de 3 cm,
col·locació i rejuntat de peces.

ARTICLE 223.- TOTXO FORADAT

ARTICLE 221.- TOTXO CALAT

223.2.- Condicions Generals

221.2.- Condicions Generals

El totxo foradat a emprar en l'obra serà d'una cara vista i acomplirà totes les condicions que per a ell
s'especifiquen en el PG-3.

El totxo calat a emprar en l'obra acomplirà totes les condicions que per a ell s'especifiquen en el PG-3.

No es procedirà a la seva col·locació sense la prèvia autorització del Director de l'Obra.

No es procedirà a la seva col·locació sense la prèvia autorització del Director de l'Obra.

223.3 .- Forma i dimensions

221.3 .- Forma i dimensions

Les seves dimensions seran:

Les seves dimensions seran:
-

29 x 14 x 10 cm.

-

29 x 14 x 4 cm.

-

29 x 14 x 4 cm.

223.5.- Amidament i Abonament
S'amidarà i abonarà d'acord a la unitat d'obra de que formi part.

2.21.5.- Amidament i Abonament
S'amidarà i abonarà d'acord a la unitat d'obra de que formi part.

ARTICLE 224 .- LLAMBORDA "BÉTULO"
224.1.- Definició

ARTICLE 222 .- TOTXO MASSÍS
222.2.- Condicions Generals

La llamborda "BETULO" es defineix com aquella que està construïda mecànicament mitjançant formigó ric en
ciment i que s’empra com a alternativa a la llamborda de pedra granítica o basàltica.

El totxo massís a emprar en l'obra serà d'una cara vista i acomplirà totes les condicions que per a ell
s'especifiquen en el PG-3.

224.2.- Condicions generals

No es procedirà a la seva col·locació sense la prèvia autorització del Director de l'Obra.

COMPOSICIÓ
Les llambordes "BETULO" seran de formigó ric en ciment.

222.3 .- Forma i dimensions

La capa de rodada serà de morter amb arena granítica i podrà presentar diferents colors segons s’especifiqui.

Les seves dimensions seran:
-

29 x 14 x 5 cm.

-

24 x 12 x 5 cm.

-

29 x 10 x 4 cm.

224.3.- Forma i dimensions
Les llambordes estaran perfectament emmotllades, seran paral·lelepipèdiques de 20 x 10 x 8 cm.
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TOLERÀNCIES

241.2.- Utilització

Les toleràncies admissibles en les mesures nominals seran:

El tipus d'acer a utilitzar serà corrugat, d'alta adherència per a el formigó armat i serà de classe "B 500 S" de
límit elàstic major o igual a 5.100 Kp/ cm2 segons s'especifica en els plànols corresponents .

Mesura

Tolerància

20

0,5%

10

0,5%

8

0,3%

241.3.- Amidament i abonament
L’amidament s'efectuarà amb base als desglossaments obtinguts dels plànols i dels pesos teòrics
proporcionats pel fabricant per a cada calibre., per quilogram realment utilitzat d'acord amb el projecte i/o les
instruccions escrites de l'Eng. Director.
En aquest preu es considera inclòs les diferencies de laminació, els solapaments que no vinguin
explícitament assenyalats en els plànols, els retalls i puntes que en l'elaboració de l'armat es produeixin, així
com els medis auxiliars i filferros de lligar necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra.

224.4.- Característiques mecàniques
Resistència a compressió

500 Kg/cm2

Resistència a flexió

80

Desgast

1,10 mm en recorregut de 1000 m.

Resistència a lla gelada

Pèrdua de 0,003 Kg en 14 cicles.

ARTICLE 252 .- ARMADURES

Kg/cm2

252.2.- Definició
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres
i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils
d’acer.

224.5 .- Amidament i Abonament

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:

L'amidament i abonament d'aquest material es realitzarà dins de la unitat de metres quadrats de paviment de
llamborda ‘’bétulo’’. El preu inclou, independentment del color escollit i sense que la relació sigui limitativa, el
subministrament del material, el transport a peu d’obra, base de formigó HM-20 de mínim 15 cm de gruix,
vibrat i reglejat o capa de tot-u artificial de 20 cm de gruix segons el cas, sorra rentada de 2 a 6 mm de
diàmetre de gruix 4 cm i col·locació i rejuntat de peces amb sorra.

- Pilars
- Murs estructurals
- Bigues
- Llindes

ARTICLE 241 .- BARRES CORRUGADES PER A FORMIGÓ ARMAT

- Cèrcols

241.1.- Condicions generals

- Estreps

Les barres corrugades d'acer a utilitzar com armadures de reforç en el formigó armat i armadures passives
en el formigó pretesat, compliran amb l'establert per a aquestes barres en la Instrucció per el projecte i
execució d'obres de formigó en massa o armat EHE.

- Lloses i bancades
- Sostres
- Membranes i voltes

La marca de l'acer a emprar en barres corrugades haurà d'estar en possessió del segell, homologat pel
MOPT, de conformitat "Clietsid", en la data de la signatura del Contracte.

- Armadures de reforç
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
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Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments
establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només
s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats per la DF.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de
la EHE, al article 66.6.

- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

- Col·locació dels separadors

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.

- Muntatge i col·locació de l'armadura

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.

- Subjecció dels elements que formen l'armadura

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició
durant l'abocada i la compactació del formigó.

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat.

Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
- Perforació del formigó

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

- Neteja del forat

Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig
d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin
de quedar soterrats.

- Injecció de l’adhesiu al forat
- Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.

252.2.- Condicions generals

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en
cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició
ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la
UNE 36831.

Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la
DT.

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.

Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies
perjudicials.

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de
les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5.

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.

Toleràncies d'execució:

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen
i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

BARRES CORRUGADES:
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252.3 .- Condicions del procés d’execució

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi
hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.

CONDICIONS GENERALS:

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no
ha de ser de més de 70 mm.

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigó.

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat
màxim, >= 20 mm

El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >=
longitud bàsica d'ancoratge (Lb)

El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ancorar i 500 mm més
llarg a la llargària neta d’ancoratge de la mateixa.

Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D

La perforació s’ha de buidar de pols abans de col·locar l’adhesiu.

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25
granulat màxim

L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s’ha d’utilitzar dins del temps màxim fixat per
aquest.

Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció
barra solapada de diàmetre major)

La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar compresa entre 5º i 40 º C.
Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús.

MALLA ELECTROSOLDADA:

Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació.

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm

252.4 .- Amidament i abonament

Llargària de la solapa en malles superposades:

BARRES CORRUGADES:

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:

- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)

La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la D.T., o en
el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE.
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255.4.- Manipulació dels perfils

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost)

Tant l’aplanament com el redreçament de xapes, plans o perfils, es realitzarà amb premsa o màquina de
corró i no està permès l'ús de la maça o del martell. Tant aquestes operacions com les de corbat o
conformació de xapes es realitzaran en fred però amb temperatures del material no menors a 0 ºC. En les
operacions de corbat i plegat s'evitarà l'aparició de bonys en les zones comprimides i escletxes en les zones
traccionades.

MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

Les operacions de tall es realitzaran sempre amb serra, plasma o oxitall havent-se d’eliminar posteriorment
les irregularitats que hagin aparegut.

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la D.T.

255.5.- Unions
Podran ésser del tipus soldades o cargolades.

ARTICLE 255 .- ACER INOXIDABLE

Les unions cargolades s'ajustaran a l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer.

255.1.- Definició

Les unions soldades es podran realitzar per a qualsevol d'aquests procediments:

Es defineix com acer inoxidable l'acer subministrat en tubs o xapa amb les característiques resistents,
mecàniques i químiques segons la Normes AISI 316.
255.3.- Característiques generals

Dins del preu s'han inclòs les següents operacions:
Subministrament de tots els elements de unió necessaris per al correcte muntatge de l'estructura.

-

Execució de l'obra en taller.

-

Aplicació de l’emprimació antiòxid i pintura en dues capes segons el que s'especifiqui en el present
plec.

-

Transport de l'estructura per peces des del taller fins a l'obra.

-

Muntatge de l'estructura en obra

-

Soldadura elèctrica per arc amb elèctrode tubular

En elements com baranes i passamans no serà objecte d’amidament i abonament independent i el seu cost
anirà inclòs en la seva unitat corresponent.

ARTICLE 260 .- LÀMINA DE CONTROL SOLAR I SEGURETAT
260.1.- Definició
Consisteix en una làmina de protecció que s'aplica als vidres per tal de donar-los seguretat respecte a
trencaments, raigs infraroigs, ultraviolades,etc...
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Soldadura elèctrica per arc en atmosfera gasosa

Es mesurarà i abonarà per Kg d’acer tipus AISI 316 d’estructura realitzada tenint en compte les longituds
reals i els pesos unitaris teòrics de cada perfil. El preu inclou tan el subministrament, col·locació i muntatge
de tots els elements així com la part proporcional de unions i les operacions de polit i abrillantat.

La forma i dimensions de l'estructura seran les assenyalades en els plànols i no és permès al contractista la
modificació de les mateixes sense autorització explicita del director de les obres.

-

-

255.6.- Amidament i abonament

El fabricant garantirà les característiques dels seus productes laminats i aquests vindran marcats de forma
indeleble o mitjançant certificat de subministrament.

Realització de plànols de taller.

Soldadura elèctrica amb elèctrode fusible revestit

- Soldadura elèctrica per arc submergit amb elèctrode fonible
Abans de començar els treballs de soldadura es sotmetrà a l'aprovació de la Direcció de les Obres una
memòria on quedarà ben detallat tot el procediment amb el mètode i tipus de materials a emprar.

S'exigirà per el present projecte una qualitat no inferior a la de l'acer tipus A 18-8 amb una composició que
inclou un % de Cr i Ni del 18 i 8 respectivament. S'acceptarà tanmateix el tipus A-18-8-2 encara que el seu ús
no suposarà cap increment en el preu.

-

-
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260.2.- Característiques Generals

262.4.- Aspecte

El material serà d'una casa de reconeguda solvència que haurà d'ésser aprovada per el director de les obres.

L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogènia i no presentarà discontinuïtat en la capa de zinc.

La làmina a emprar haurà de tenir les següents propietats:

En les peces en que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà que presenti
un aspecte regular al llarg de la seva superfície.

-

raigs ultraviolats transmesos

< 1.00%

-

llum visible transmesa

>85%

-

tensió de trencament

17 Kg/cm2

-

allargament de trencament

262.5.- Adherència
No es produirà cap despreniment del recobriment en sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig d'adherència
assenyalat en el MELC (Mètode d'assaig del Laboratori Central) 8.06 "Mètodes d'assaig de galvanitzats".

160%

260.3.- Amidament i abonament

262.6.- Massa de zinc per unitat de superfície

No serà d'abonament directe ja que el seu preu està inclòs dins del preu del vidre sobre el que s'aplica.

ARTICLE 262.- GALVANITZATS

Realitzada la determinació d'acord amb el que assenyala el MELC 8.06, la quantitat de zinc dipositada per
unitat de superfície serà, com a mínim, de g/6 dm2.

262.1.- Definició

262.7.- Continuïtat del recobriment de zinc

Es defineix com a galvanitzar l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zinc que el
protegeixi de l'oxidació.

Galvanitzat en calent: Realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el MELC 8.06, el recobriment apareixerà
continu i el metall base no sortirà al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa la peça a 5
immersions.

262.2.- Tipus de galvanitzat

262.8.- Gruix i densitat del recobriment

La galvanització d'un metall es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zinc
(galvanitzat calent) o per deposició electrolítica del zinc.

Galvanitzat per projecció o deposició electrolítica: Realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el MELC 8.06,
el gruix de recobriment serà de 85 micres.

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zinc
dipositada per unitat de superfície. S'utilitzarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (gr/dm2) que
correspon aproximadament a un gruix de 14 micres. En la designació del recobriment es farà esment exprés
de "Galvanitzat en calent" i tot seguit es donarà un número que indica la massa de zinc dipositada per unitat
de superfície.

La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms quatre-cents grams per decímetre cúbic (6400
g/dm3).
262.9.- Amidament i Abonament

En el galvanitzat per deposició electrolítica, les deposicions electrolítiques de zinc es designaran amb la lletra
"Z" seguida del número que indicarà en micres el gruix mínim de la capa dipositada.

El galvanitzat no tindrà amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs en el preu unitari del
metall corresponent.

262.3.- Execució del Galvanitzat

ARTICLE 272 .- PINTURES A BASE DE RESINES EPOXI PER A IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA

El material base complirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081, 36082 i 36083.
Per a la galvanització en calent es faran servir lingots de zinc brut de primera fusió i de les característiques
indicades per a tal fita en la Norma UNE 37302. Per a la galvanització per deposició electrolítica es recomana
l'ús del lingot de "zinc especial" que respondrà a les característiques que per aquest tipus de material
s'assenyala en la Norma UNE 37302.

272.1.- Definició
En els elements metàl·lics s'aplicarà sobre la capa de galvanitzats una emprimació epòxid de zinc de gran
adherència i alt poder anticorrosiu.
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ARTICLE 275 .- PINTURA AL CLORCAUTXÚ PER A ACABAT EN SUPERFÍCIES
METÀL·LIQUES

272.2.- Composició
Emprimació de epoxi-poliamina- cromat de zinc.

275.2 Composició i utilització

272.3.- Aplicació

El vehicle fix a emprar en la composició pertocarà al tipus A establert en l'art. 275 del PG3/75 i posteriors
modificacions.

Abans de la seva aplicació es realitzarà un sorrejat de sorra i un desengreixat, s'aplicarà amb pinzell o rodet
amb una dilució aproximada del 10%.

La pintura d'acabat al clorcautxú s'emprarà en la protecció anticorrosiva de las tapes metàl·liques de les
arquetes, dels pates de baixada a les arquetes, de les abraçadores i ancoratges de les canonades, de les
canonades de xapa i de les seves peces especials metàl·liques i en aquelles parts que ordeni per escrit
l'Enginyer Director.

272.3.- Amidament i Abonament
El seu preu queda inclòs dins de l'element en que s'aplica, no essent per tant objecte d'abonament i
amidament independent.

Prèviament es prepararan les superfícies metàl·liques raspallant-les amb raspall metàl·lic per eliminar l’òxid i
restes de la pintura anterior si n'hi hagués.
A continuació es donaran dos capes de pintura de mini de plom per a emprimació definida en l'art. 270 del
PG3/75 i posteriors modificacions corresponent al tipus I o al tipus II.

ARTICLE 273 .- ESMALT SINTÈTIC PER A ACABATS DE SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES
273.1.- Definició

Finalment s'aplicarà la pintura d'acabat al clorcautxú en tres capes d'un gruix aproximat de cent vint-i-cinc
(125) micres cadascuna.

S'empraran per a acabats de superfícies metàl·liques esmalts de polimetà alifàtic reticulat amb poliamilats
que tinguin gran resistència a la llum així com els carburants, greixos, altres agents químics i a la llum.

275.3.- Amidament i abonament

273.1.- Característiques
-

Espessor de la pel·lícula

30 micres

-

Adherència

100% Erich 100

-

Duresa superior a 200 seg

Persoz

-

Ratllat

superior a 90% Gardner

El cost de la pintura no es d'abonament independent i es considera inclòs en el de les unitats d'obra en que
està present.

ARTICLE 278 .- PINTURES.
278.1.- Pintures per a perfils metàl·lics.

273.2.- Aplicació

278.1.1.- DEFINICIÓ

Amb pinzell o rodet amb una dilució aproximada del 10%.

Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes superposades de
pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció desitjada segons s'especifica al
present plec de condicions.

273.3.- Amidament I Abonament
El seu preu queda inclòs dins de l'element en que s'aplica no essent per tant objecte d'amidament i
abonament independents.

El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que desitgi
emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present plec.
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278.1.2.- CONDICIONS GENERALS
-

A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa en
aquesta unitat d'obra:

-

L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes vegades com el
sistema anomenat es determini.

-

Les proves i preses de mostres necessàries per a la comprovació de resultats.

-

El subministrament de materials.

-

La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el transport, abocat
i aplicació d'aquestes.

-

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució d'aquesta unitat d'obra.

alteració i per tant incapacitat per al compliment d'aquestes característiques quan al cap de tres
anys es presentin alteracions uniformes de color que difereixin de l'original en més de tres unitats
N.B.S. i/o al cap de quatre anys es presentin alteracions no uniformes de color entre dues zones
pròximes d'exposició comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S.
IDONEÏTAT:
L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar prèviament a la seva
posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per Laboratori Oficialment Homologat els
requisits de conformitat exposats al present plec.
ASSAIGS:
Els assaigs a sotmetre l'aplicació de pintura seran:
-

Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una sisena de
48 hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, la principal de 8
hores de duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase principal es subdivideix en dues
subfases idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre ambdues i entre la segona i la fase
complementària.
Cada fase es composa de:

278.1.3.- CONDICIONS PARTICULARS
L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera industrial moderada.
278.1.4.- QUALITAT DE L’APLICACIÓ DE LA PINTURA
L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: anticorrosiu,
absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats estètiques, que haurà d'acomplir
els següents requisits:
-

-

Comportament anticorrosiu: La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada
íntegrament i en les condicions indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys
d'exposició o servei, la superfície no presenti en cap punt un grau de corrosió igual o superior al Re
1 de l'Escala Europea de Graus de Corrosió, definida per la SVENSK STANDARD SIS 185.111.

-

30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial.

-

60 minuts d'exposició al fred.

-

60 minuts d'exposició al calor humit.

- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B.
Les condicions d'assaig són en cada cas:

Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de pintura. Durant els quatre primers anys
de servei de l'aplicació de pintura no s’ha de registrar cap dels següents defectes que arribin o
superin els graus següents:
− Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273.
− Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275.
− Quartejat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271.
− Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. Per a que un dels defectes assenyalats sigui
considerat com a errada, ha d'arribar o superar el grau indicat, excloent a aquells que
suposin una alteració menor que 50 cm2, ni que la seva superfície acumulada, sigui menor
que l' 1% del total. Tot defecte que suposi alteració d'una superfície d' 1 m2, fins i tot estant
aïllat, serà considerat com a errada.

-

Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 5 ºC.

-

Fred: Estància a -20 ºC ± 2 ºC .

-

Calor humit: estància en cambra a 55 ºC ± 3 ºC i 95% ± 5% d'humitat relativa.

- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60 ºC ± 3 ºC.
Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma ASTM G-53-84.
Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que els trasllats
siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col·locaran en suports inclinats en angle de 15
a 30 amb la vertical.
Les fases complementàries de 16 hores són:

−

-

Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig
d'adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299.

Manteniment de les característiques estètiques: El manteniment de les característiques estètiques
referit a la capacitat de manteniment del color de la capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà
únicament quan aquest estigui destinat a ús en exposició atmosfèrica i es considerarà que existeix

-

A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja descrites.

-

A la segona seqüència: Exposició al calor humit segons s'ha mencionat.

-

A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604.

-

A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018.
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-

CONTROL DE QUALITAT:

A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23 ±3 ºC i 50 ± 5% d'humitat relativa.

-

La sisena seqüència és de condicionament (estància a recer de la llum a 23 ±3 ºC i 50 ± 5%
d'humitat relativa), durant 48 hores.
Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall en aspa a la
cara objecte de l'assaig.

El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, efectuant com a
mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i nombre indicat a la norma
INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres amb les següents dades:

DURADA DELS ASSAIGS:
La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial moderada és
de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina 700 hores.
REQUISITS DE CONFORMITAT:
L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única excepció de les
pintures d'alt contingut en zinc.

La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del contractista
mitjançant la realització dels assaigs de:

-

Contingut en cendres (NF-T30-603).

-

Temps d'assecat (INTA 160.229).

-

Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B).

-

Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85)

-

Assaig de plegat (INTA 160.246 B).

-

Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217A).

Lot de fabricació.

-

Data de fabricació.

-

Nom del fabricant.

-

Nom del producte.

-

Determinació del pes específic (INTA 160.243).

-

Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A).

-

Contingut en cendres a 500 ºC (NF-T-30-603).

Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats.

Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del material o
materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels assajats.
Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat a realitzar els
assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva denominació.

ARTICLE 280.- AIGUA A EMPRAR EN MORTERS I FORMIGONS.
280.1.- Definició i característiques dels elements

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A).
El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició indispensable per a
iniciar l'aplicació de pintura.

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
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-

- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat.
Cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per duplicat, i en presència
del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si hi hagués contestació dels resultats.
Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i no s'hagués comprovat una substitució de
productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa haurà de proporcionar les dades del seu
control de qualitat intern, fabricació i tots aquells que consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels
assaigs d'identificació, per eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés d'identificació s'admetrà igual
proporció de valors inferiors, tant el nombre com en valor, que en el cas del control de recepció.

IDENTIFICACIÓ DE LES PINTURES:

Contingut en pigments (INTS 160.253).

Tipus d'aplicació de pintura.

-

A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de butllofes, sempre que
l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, s'aplicarà una cinta adhesiva a cada
costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que al ser aixecada de cop, no desenganxi el recobriment de
la base.

-

-

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A).
L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris:

A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de punts d'òxid o
butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 160.273.

Contingut en vehicle fix (INTA 160.254).

Lloc i data de la presa.

- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta.
Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents:

A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, clivells, esvoranc o enguixat, així com
una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans de l'assaig. La variació de color no serà
superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor superior al 75% de l'original (INTA 160.206 B). La
variació de la duresa de la pel·lícula no serà superior a 2 llapis (resistència al ratllat superficial, segons INTA
160.302).

-

-
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-

- Confecció de formigó

-

- Confecció de morter

-

- Confecció de pasta de guix

-

- Reg de plantacions

-

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.

-

- Humectació de bases o subbases

-

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

La presa de mostres i els anàlisis anteriorment prescrits, hauran de realitzar-se d’acord amb els mètodes
d’assaig UNE 7130, UNE7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE7235 y UNE 7236.
Quan es tracti de morters o formigons en massa i prèvia autorització del Director de les Obres, el límit
anterior esmentat per l’ió clor, de sis (6) grams per litre, podrà elevar-se a divuit (18) grams per litre, i
anàlogament , el límit d’ió sulfat, d’un (1) gram, es podrà elevar a cinc (5) grams per litre en aquells morters o
formigons llur conglomerant sigui resistent al guix. Prèvia autorització del Director, i exclusivament en el cas
de morters o formigons no armats, podrà emprar-se en el pastat, peró no en el curat, l’aigua de mar.
280.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura.
Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin
estudis especials.

280.3.- Unitat i criteris d’amidament
El cost de l’aigua no es d'abonament independent i es considera inclòs en el de les unitats d'obra en que està
present.

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:

280.4.- Normativa de compliment obligatori

-

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): >= 5

-

Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l

-

-

Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
− En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l
− En la resta de casos: <= 1 g/l

Real Decret 2661/1998, de 11 de desembre, per el que s’ aprova la ‘’Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)’’.

-

PG-3

-

Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
− Formigó pretesat: <= 1 g/l
− Formigó armat: <= 3 g/l
− Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l

-

Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0

-

Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): <= 15 g/l

-

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
− Pretesat: <= 0,2% pes de ciment
− Armat: <= 0,4% pes de ciment
− En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

ARTICLE 286.- FUSTA PER A ENCOFRATS.
286.1.- Definició i característiques dels elements.
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire,
sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs.

ARTICLE 294 .- TUBS DE POLIETILÈ

En general podran ser utilitzades, tant per al pastat com per al curat de morters i formigons, totes les aigües
que la pràctica hagi sancionat com a acceptables. En els casos en que no hi hagi antecedents d’ús, s’haurà
d’analitzar l’aigua i excepte justificació especial de que el seu ús no altera de forma importat les propietats
dels morters o formigons amb ella fabricats, es rebutjaran totes les que tinguin un PH inferior a cinc (5), les
que tinguin un total de substàncies dissoltes superior als quinze (15) grams per litre (15.000ppm), aquelles
llur contingut en sulfats, expressat en SO1 sobrepassi un (1) gram per litre (10.000 ppm), les que continguin
ió clor en proporció superior a sis (6) grams per litre (6.000 ppm), les aigües en les que s’apreciï la presència
d’hidrats de carboni, i finalment les que continguin substàncies orgàniques solubles en èter, en quantitat igual
o superior a quinze (15) grams per litre (15.000 ppm).

294.1 Tubs de Polietilè de densitat alta
294.1.1.- Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a
45°C, amb unions soldades o connectat a pressió.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Coeficient de dilatació lineal: 0,2 mm/m °C

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea
de Lliure Canvi.

Pressió de la prova hidràulica a 20°C:

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres
defectes.

Gruix de la paret i pes:

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
-

- Referència del material, PE 50A

-

- Diàmetre nominal

-

- Gruix nominal

-

- Pressió nominal

-

- UNE 53-131

-

- Identificació del fabricant

DN (mm)
10
12
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630

- - Any de fabricació
Tot en aquest mateix ordre.
Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum
Contingut de negre de fum (UNE 53-375): 2,5% en pes
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització:
-

0°C < T <= 20°C: 1 x Pn

-

20°C < T <= 25°C: 0,8 x Pn

-

25°C < T <= 30°C: 0,63 x Pn

-

30°C < T <= 35°C: 0,5 x Pn

-

35°C < T <= 40°C: 0,4 x Pn

- 40°C < T <= 45°C: 0,32 x Pn
T = temperatura d'utilització, Pn = pressió nominal
Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min
Resistència a la tracció: >= 19 MPa
Allargament al trencament: >= 350%
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn): Sense pèrdues durant 1 min
Temperatura de treball: <= 45°C
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Pressió nominal
tub (bar)
4
6
10

PN 4bar
Gruix paret
Pes (kg/m)
(mm)
2,0
0,25
2,0
0,3
2,4
0,5
2,9
0,7
3,5
1,0
4,2
1,5
4,8
1,9
5,4
2,3
6,2
3,0
6,9
3,8
7,7
4,7
8,6
6,0
9,6
7,4
10,7
9,2
12,1
11,7
13,6
14,7
15,3
18,7
17,2
23,7
19,1
29,2
21,4
36,6
24,1
46,3

Pressió de prova
a 20ºC (bar)
12
19
30

PN 6 bar
Gruix paret
Pes (kg/m)
(mm)
2,0
0,15
2,0
0,2
2,4
0,2
3,0
0,4
3,8
0,7
4,5
1,0
5,4
1,4
6,6
2,1
7,4
2,7
8,3
3,3
9,5
4,4
10,7
5,5
11,9
6,8
13,4
8,6
14,8
10,6
16,6
13,2
18,7
16,7
21,1
21,2
23,7
26,9
26,7
34,0
29,6
41,9
33,2
52,5
37,4
66,5

PN 10 bar
Gruix paret
Pes (kg/m)
(mm)
2,0
0,05
2,0
0,06
2,0
0,09
2,0
0,12
2,3
0,2
2,9
0,3
3,7
0,4
4,6
0,7
5,8
1,1
6,8
1,5
8,2
2,1
10,0
3,1
11,4
4,1
12,7
5,1
14,6
6,7
16,4
8,4
18,2
10,4
20,5
13,1
22,7
16,2
25,4
20,3
28,6
25,7
32,3
32,6
36,4
41,4
41,0
52,4
45,5
-
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DN (mm)
710
800
1000
Toleràncies:
-

PN 4bar
Gruix paret
Pes (kg/m)
(mm)
27,2
58,7
30,6
74,3
38,5
116

PN 6 bar
Gruix paret
Pes (kg/m)
(mm)
42,0
84,4
47,4
107
-

PN 10 bar
Gruix paret
Pes (kg/m)
(mm)
-

DN (mm)
800
-

Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta:

DN (mm)
10
12
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710

Tolerància
màxima DN
(mm)
+0,3
+0,3
+0,3
+0,3
+0,3
+0,3
+0,4
+0,5
+0,6
+0,7
+0,9
+1,0
+1,2
+1,3
+1,5
+1,7
+1,8
+2,1
+2,3
+2,6
+2,9
+3,2
+3,6
+4,1
+4,5
+5,0
+5,0
+5,0

Ovalació absoluta
Tub recte

Tub enrotllat

±0,2
±0,3
±0,4
±0,4
±0,5
±0,7
±0,8
±1,0
±1,3
±1,5
±1,8
±2,2
±2,5
±2,8
±3,2
±3,6
±4,0
±4,5
±5,0
±5,6
±6,3
±7,1
±8,0
±9,0
±10,0
±11,2
±12,6
±14,2

±0,6
±0,8
±1,0
±1,2
±1,5
±2,0
±2,4
±3,0
±3,8
±4,5
±5,4
±6,6
±7,5
±8,4
±9,6
-

Gruix de la paret:

Tolerància
màxima DN
(mm)
+5,0

Gruix nominal e
(mm)
2,0
2,3-3,0
3,5-3,8
4,2-4,8
5,4-5,8
6,2-6,9
7,4-7,7
8,2-8,6
9,5-10,0
10,7
11,4-11,9
12,1-12,7
13,4-13,6
14,6-14,8
15,3
16,4-16,6
17,2
18,2-18,7
19,1
20,5
21,1-21,4
22,7
23,7
24,1
25,4
26,7-27,2
28,6
29,6
30,6
32,3
33,2
36,4
37,4

Ovalació absoluta
Tub recte

Tub enrotllat

±16,0

-

Tolerància
màxima (mm)
+0,4
+0,5
+0,6
+0,7
+0,8
+0,9
+1,0
+1,1
+1,2
+1,3
+1,4
+1,5
+1,6
+1,7
+1,8
+1,9
+2,0
+2,1
+2,2
+2,3
+2,4
+2,5
+2,6
+3,9
+4,1
+4,3
+4,5
+4,7
+4,8
+5,1
+5,2
+5,7
+5,9
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Gruix nominal e
(mm)
40,9
42,0
45,5
47,4

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. El tub ha de tenir la
superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.

Tolerància
màxima (mm)
+6,4
+6,5
+7,1
+7,4

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131.
294.1.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Fins a 160 mm de diàmetre nominal, en rotlles o en trams rectes. Els diàmetres superiors
se subministraran en trams rectes.

-

- Referència del material, PE 32

-

- Diàmetre nominal

-

- Gruix nominal

-

- Pressió nominal

-

- UNE 53-131

-

- Identificació del fabricant

- - Any de fabricació
Tot en aquest mateix ordre.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.

Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat baixa + negre de fum

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5
m.

Contingut de negre de fum (UNE 53-375): 2,5% en pes

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització:

294.1.3.- Unitat i criteris d’amidament

-

0°C < T <= 20°C: 1 x Pn

L’amidament es realitzarà per metres lineals (m) realment col·locats, el preu inclou el subministrament del
tub, formació de solera de formigó, col·locació del tub, embolcallat de formigó, accessoris per a tubs de
polietilè com derivacions, reduccions i canvis de direcció, i tots els treballs i materials necessaris per a deixar
la unitat acabada.

-

20°C < T <= 25°C: 0,75 x Pn

-

25°C < T <= 30°C: 0,56 x Pn

-

30°C < T <= 35°C: 0,44 x Pn

- 35°C < T <= 40°C: 0,36 x Pn
T = Temperatura d'utilització

294.1.4.- Normativa de compliment obligatori
UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y
métodos de ensayo."

Pn = Pressió nominal

294.2.- Tub de Polietilè de densitat baixa

Resistència a la tracció: >= 10 MPa

294.2.1.- Definició i característiques dels elements

Allargament al trencament: >= 350%

DEFINICIÓ:

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn): Sense pèrdues durant 1 min

Tubs extrudits de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins
a 45°C, amb unions soldades o connectats a pressió.

Temperatura de treball: <= 40°C

Índex de fluïdesa: <= 1 g/10 min (segons UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg)

Llargària: Rotlles <= 100 m

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Coeficient de dilatació lineal: 0,2 mm/m °C

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea
de Lliure Canvi.

Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
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Pressió nominal tub
(bar)
4
6
10

Gruix nominal de
paret e (mm)
2,0
2,2-3,0
3,5-3,8
4,4-4,6
5,5-5,8
6,9
8,6

Pressió de prova a 20ºC
(mm)
10,5
19
30

Gruix de la paret i pes:

DN (mm)
16
20
25
32
40
50
63

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131.

PN 4 bar
Gruix paret Pes (kg/m)
(mm)
2,0
0,25
2,0
0,3
2,4
0,5
3,0
0,7
3,8
1,0

PN 6 bar
Gruix paret Pes (kg/m)
(mm)
2,0
0,15
2,0
0,2
2,3
0,2
2,9
0,4
3,7
0,7
4,6
1,0
5,8
1,4

294.2.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge

PN 10 bar
Gruix paret Pes (kg/m)
(mm)
2,2
0,2
2,8
0,3
3,5
0,4
4,4
0,7
5,5
1,1
6,9
1,5
8,6
2,1

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5
m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
294.2.3.- Unitat i criteris d’amidament
L’amidament es realitzarà per metres lineals (m) realment col·locats, el preu inclou el subministrament del
tub, formació de solera de formigó, col·locació del tub, embolcallat de formigó, accessoris per a tubs de
polietilè com derivacions, reduccions i canvis de direcció, i tots els treballs i materials necessaris per a deixar
la unitat acabada.

Toleràncies:
-

Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta:
DN (mm)

16
20
25
32
40
50
63
-

Tolerància
màxima (mm)
+0,4
+0,5
+0,6
+0,7
+0,8
+0,9
+1,1

Tolerància
màxima
DN (mm)
+0,3
+0,3
+0,3
+0,3
+0,4
+0,5
+0,6

Ovalació absoluta
Tub recte
Tub
enrotllat
±0,4
±1,0
±0,4
±1,2
±0,5
±1,5
±0,7
±2,0
±0,8
±2,4
±1,0
±3,0
±1,3
±3,8

294.2.44.- Normativa de compliment obligatori
UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y
métodos de ensayo."
294.3 Accessoris de Polietilè per a derivacions
294.3.1.- Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Accessoris de polietilè per a conduccions.
S'han considerat els tipus següents:

Gruix de la paret:

-

- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i distribució d'aigua
amb una temperatura fins a 45°C
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ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA:

-

- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i distribució de
gas amb una temperatura fins a 40°C
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc
Esforç tangencial de treball/Pressió nominal: 5,0

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea
de Lliure Canvi.

Pressió màxima de treball: <= 4 bar
Temperatura de treball: <= 40°C

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA:
Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum

L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions.

Contingut de negre de fum (UNE 53-375): 2,5% en pes

No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització:

Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs.
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir soldadures
intermèdies.
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

Accessoris de Baixa densitat
Accessoris d’Alta densitat
- Diàmetre nominal
- Gruix nominal
- Pressió nominal
- UNE 53-131
- Identificació del fabricant
- Any de fabricació
- Referència del material
-PE 50B (Baixa densitat)
- PE 50A (Alta densitat)

0°C < T <= 20°C: 1 x Pn

-

20°C < T <= 25°C: 0,8 x Pn

-

25°C < T <= 30°C: 0,63 x Pn

-

30°C < T <= 35°C: 0,5 x Pn

-

35°C < T <= 40°C: 0,4 x Pn

- 40°C < T <= 45°C: 0,32 x Pn
T = temperatura d'utilització, Pn = pressió nominal

Accessoris de Mitja densitat

Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min

- La inscripció GAS
- UNE 53-333
- SDR i Diàmetre nominal
- Identificació del fabricant
- Any de fabricació
- Referència del material
- MDPE

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn): Sense pèrdues durant 1 min
Temperatura de treball: <= 45°C
294.3.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
S'ha d'evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró comprimit que no fan
malbé el polietilè.

Tot en aquest ordre

No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents.

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA:

294.3.3.- Unitat i criteris d’amidament

Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat <= 930 kg/m3 + negre de fum

L’abonament d’aquests elements està inclòs en la unitat d’obra corresponent al subministrament i col·locació
de tub de polietilè.

Contingut de negre de fum (UNE 53-375): 2,5% en pes
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn): Sense pèrdues durant 1 min
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294.3.4.- Norma de compliment obligatori
-

UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión.
Características y métodos de ensayo."

-

UNE 53-333-90 "Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de
distribución de combustibles gaseosos."

294.4 Accessoris de polietilè per a canvis de direcció
Tot en aquest ordre

294.4.1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Accessoris de Mitja densitat
- Identificació del fabricant
- Any de fabricació
- Referència del material
- MDPE

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA:

DEFINICIÓ:

Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat <= 930 kg/m3 + negre de fum

Accessoris de polietilè per a conduccions.

Contingut de negre de fum (UNE 53-375): 2,5% en pes

S'han considerat els tipus següents:
-

Accessoris de Baixa densitat
Accessoris d’Alta densitat
- UNE 53-131
- Identificació del fabricant
- Any de fabricació
- Referència del material
-PE 50B (Baixa densitat)
- PE 50A (Alta densitat)

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn): Sense pèrdues durant 1 min

- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i distribució d'aigua
amb una temperatura fins a 45°C

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA:

-

- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i distribució de
gas amb una temperatura fins a 40°C
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc
Esforç tangencial de treball/Pressió nominal: 5,0

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea
de Lliure Canvi.

Pressió màxima de treball: <= 4 bar
Temperatura de treball: <= 40°C
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA:

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum

L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions.

Contingut de negre de fum (UNE 53-375): 2,5% en pes

No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització:

Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs.

-

0°C < T <= 20°C: 1 x Pn

Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir soldadures
intermèdies.

-

20°C < T <= 25°C: 0,8 x Pn

-

25°C < T <= 30°C: 0,63 x Pn

-

30°C < T <= 35°C: 0,5 x Pn

-

35°C < T <= 40°C: 0,4 x Pn

Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
Accessoris de Baixa densitat
Accessoris d’Alta densitat
- Diàmetre nominal
- Gruix nominal
- Pressió nominal

- 40°C < T <= 45°C: 0,32 x Pn
T = temperatura d'utilització, Pn = pressió nominal

Accessoris de Mitja densitat
- La inscripció GAS
- UNE 53-333
- SDR i Diàmetre nominal

Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn): Sense pèrdues durant 1 min
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Temperatura de treball: <= 45°C

L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions.

294.4.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge

No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.

Subministrament: Per unitats.

Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.

Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir soldadures
intermèdies.

S'ha d'evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró comprimit que no fan
malbé el polietilè.

Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents.
294.4.3.- Unitat i criteris d’amidament

Accessoris de Baixa densitat
Accessoris d’Alta densitat
- Diàmetre nominal
- Gruix nominal
- Pressió nominal
- UNE 53-131
- Identificació del fabricant
- Any de fabricació
- Referència del material
-PE 50B (Baixa densitat)
- PE 50A (Alta densitat)

L’abonament d’aquests elements està inclòs en la unitat d’obra corresponent al subministrament i col·locació
de tub de polietilè.
294.4.4.- Norma de compliment obligatori
-

UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión.
Características y métodos de ensayo."

-

UNE 53-333-90 "Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de
distribución de combustibles gaseosos."

294.5 Accessoris de Polietilè per a reduccions

Accessoris de Mitja densitat
- La inscripció GAS
- UNE 53-333
- SDR i Diàmetre nominal
- Identificació del fabricant
- Any de fabricació
- Referència del material
- MDPE

294.5.1.- Definició i característiques dels elements

Tot en el mateix ordre.

DEFINICIÓ:

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA:

Accessoris de polietilè per a conduccions.

Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat <= 930 kg/m3 + negre de fum

S'han considerat els tipus següents:

Contingut de negre de fum (UNE 53-375): 2,5% en pes

-

Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i distribució d'aigua
amb una temperatura fins a 45°C

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn): Sense pèrdues durant 1 min
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA:

-

Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i distribució de gas
amb una temperatura fins a 40°C
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc
Esforç tangencial de treball/Pressió nominal: 5,0

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea
de Lliure Canvi.

Pressió màxima de treball: <= 4 bar
Temperatura de treball: <= 40°C
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA:

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum
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CAPÍTOL 3.-EXPLANACIONS

Contingut de negre de fum (UNE 53-375): 2,5% en pes
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització:
-

0°C < T <= 20°C: 1 x Pn

-

20°C < T <= 25°C: 0,8 x Pn

-

25°C < T <= 30°C: 0,63 x Pn

-

30°C < T <= 35°C: 0,5 x Pn

-

35°C < T <= 40°C: 0,4 x Pn

ARTICLE 300.- ESBROSSADA DEL TERRENY
300.1.- Definició
Consisteix a extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, mala herba, brossa,
fustes caigudes, enderrocs, escombraries o qualsevol altre material indesitjable segons el Projecte o segons
el parer del Director d'obra.

- 40°C < T <= 45°C: 0,32 x Pn
T = temperatura d'utilització, Pn = pressió nominal

L’execució d’aquesta unitat inclou les següents operacions:

Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min

-

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn): Sense pèrdues durant 1 min

Retirada de tots els elements esmentats, incloent la terra vegetal si aquesta no ha de ser utilitzada
en l’obra o per indicació expressa del Director de l’Obra.

-

Càrrega dels materials resultants sobre camió.

Temperatura de treball: <= 45°C

300.2.- Execució de les obres

294.5.2.-Condicions de subministrament i emmagatzematge

Totes les soques o arrels majors de deu centímetres (10cm) de diàmetre seran eliminades fins a una fondària
no inferior a cinquanta centímetres (50cm), per sota de la rasant de l’explanació. Tots els clots causats per
l’extracció de soques i arrels es rebliran amb material anàleg al sòl que ha quedat al descobert, i es
compactarà segons normativa.

Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
S'ha d'evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró comprimit que no fan
malbé el polietilè.

300.3.- Amidament i abonament

No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents.
294.5.3.- Unitat i criteris d’amidament

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (M2) realment desbrossats segons aquest projecte i/o les ordres
escrites de l'Eng. Director, mesurats sobre el terreny en projecció horitzontal.

L’abonament d’aquests elements està inclòs en la unitat d’obra corresponent al subministrament i col·locació
de tub de polietilè.

El preu comprèn totes les operacions necessàries per a deixar la zona d'obres completament neta així com la
càrrega i el transport del material aprofitable al indret indicat per la Direcció Facultativa.

294.5.4.- Normativa de compliment obligatori
-

UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión.
Características y métodos de ensayo."

-

UNE 53-333-90 "Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de
distribución de combustibles gaseosos."

ARTICLE 301.- DEMOLICIONS I DESMUNTATGES
301.1.- Definició
Consisteix en les operacions d'enderroc i/o retirada de totes aquelles construccions, instal·lacions i/o
elements que obstaculitzin l'obra.
301.2.- Execució de les obres
El contractista presentarà a la direcció de les obres un pla de les demolicions que realitzarà, en el que quedi
clarament reflectit tan la maquinaria que emprarà com el sistema de demolició. No es procedirà a realitzar
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301.3.5.- Enderroc de mur de totxo o de pedra

cap demolició sense l'aprovació de la Direcció Facultativa. El Director de les obres indicarà quins productes
de la demolició s'hauran d'aplegar per a posterior utilització i indicarà el lloc on s'hauran de transportar.

El preu inclou l’enderroc del mur de qualsevol gruix amb els mitjans necessaris, la càrrega del material
resultat sobre camió i tot el necessari per a deixar la unitat acabada.

En qualsevol cas, el preu inclourà sempre l'enderroc de l'element considerat així com el transport de les parts
aprofitables al indret indicat i la càrrega de runa sobre camió.

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) de mur totalment enderrocat.

301.3.- Tipus de demolicions i desmuntatges

301.3.6.- Demolició de revestiment de formigó

S'han previst en el present projecte els següents unitats de demolicions i desmuntatges:

Inclou la demolició del revestiment de formigó amb els mitjans necessaris, càrrega de runa sobre camió, així
com tot el necessari per a deixar la unitat totalment acabada.

301.3.1.- Desmuntatge de barana o de tanca de tancament metàl·lica.

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) de revestiment totalment demolit.

Inclou sense que la relació sigui limitativa:
-

Desmuntatge i/o tall de tots els elements que composen la barana o tanca.

-

Demolició de fonaments de formigó.

301.3.7.- Demolició de vorades
Inclou, sense que la relació sigui limitativa:

- Càrrega dels diferents elements sobre camió i transport dins l’obra.
S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) realment desmuntats amb diferent preu segons es tracti de barana
o de tanca de tancament.

-

Demolició de vorades existents de qualsevol tipus.

-

Demolició de rigola.

301.3.2.- Desmuntatge de barrera de seguretat.

-

Demolició de fonaments de formigó sigui quina sigui la seva dimensió.

-

Càrrega de runa sobre camió.

- Possible càrrega i transport de la vorada aprofitable al lloc indicat per la Direcció Facultativa.
L'amidament i abonament es farà per metres lineals (m) realment aixecats.

Inclou i sense que la relació sigui limitativa:
-

Desmuntatge de la banda de simple o doble ona i l'emmagatzemament de la mateixa al lloc indicat
junt amb la part de cargolam aprofitable.

-

Arrencament dels pals clavats i tall dels pals encastats.

-

L'enderroc dels fonaments fins 0,50 m per sota de la futura rasant.

301.3.8.- Demolició de voreres
Inclou, sense que la relació sigui limitativa:

- Càrrega dels diferents elements sobre camió i transport dins l’obra.
L'amidament es realitzarà per metres lineals (m) realment desmuntats inclòs els terminals.

Enderroc de vorera de qualsevol tipus.

-

Enderroc de base de formigó de qualsevol gruix.

- Càrrega de runa sobre camió.
S'amidarà i abonarà per metre quadrat (m2) realment executat.

301.3.3.- Demolició de planta d'edificació
El preu inclou les operacions d'enderrocament amb totes les mesures de seguretat necessàries, tall
d’armadures, així com la càrrega de la runa sobre camió. S'amidarà i abonarà per metre quadrat de
superfície edificada enderrocada. En cas de tractar-se d'edificis de varies plantes es comptarà la superfície
de cada una d'elles. No seran objecte d'abonament independent les mesures que calgui prendre per garantir
la seguretat de tercers ni els canons a pagar en l'abocador ni el seu manteniment.

301.3.9.- Demolició de paviment asfàltic
Consisteix en l'enderroc de paviment d'aglomerat format per qualsevol tipus de mescla bituminosa i de
qualsevol gruix, càrrega de runa sobre camió.
S'amidarà i abonarà per metre quadrat (m2) realment enderrocat.

301.3.4.- Demolició d'obra de fàbrica i murs de formigó en massa o armat

301.3.10.- Demolició de paviment de llambordes

Inclou, sense que la relació sigui limitativa:
-

Demolició de forma que els trossos que resultin no tinguin un volum superior 0.125 m3.

Inclou, sense que la relació sigui limitativa, l'enderroc manual o mecànic del paviment de llambordes,
incloent, si fos el cas, la demolició de base formigó de qualsevol gruix i la càrrega de runa sobre camió.

-

Tall de les armadures.

S'amidarà i abonarà per metre quadrat (m2) realment enderrocat per a qualsevol dimensió.

- Càrrega de runa sobre camió.
L'amidament i abonament es realitzarà per metres cúbics (m3) realment enderrocats.
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301.3.11.- Demolició de paviments de formigó

301.3.17.- Desmuntatge de semàfor

Consisteix en l'enderroc de paviment de formigó format per qualsevol tipus de mescla bituminosa i de
qualsevol gruix així com la càrrega de runa sobre camió.

Inclou la retirada de tots els elements que composen el semàfor, tant la columna sigui del tipus que sigui com
el propi semàfor, el cablejat i els possible fonament de formigó. S’amidarà i abonarà per unitats realment
desmuntades.

S'amidarà i abonarà per metre quadrat (m2) realment enderrocat.

Queda també inclòs en el preu la càrrega i el trasllat dels elements desmuntats dins l’obra. Els semàfors es
desmuntaran de forma que el cos que conté els reflectors sigui sempre aprofitable per a un posterior
muntatge. No així la columna, la qual es considera com no aprofitable.

301.3.12.- Desmuntatge de barrera de seguretat de formigó
El preu inclou el desmuntatge dels connectors, la càrrega de runa sobre camió i transport dins l’obra.

301.3.18.- Desmuntatge de cartells i de senyals de circulació

S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) de barrera totalment desmuntada.

La unitat inclou:

301.3.13.- Desmuntatge de punt de llum
Inclou la retirada de tots els elements que composen el punt de llum, tant el bàcul sigui de les dimensions que
sigui com la llumenera, el cablejat i els possibles fonaments de formigó, així com les desconnexions
necessàries, càrrega dels diferents elements sobre camió i transport dins l’obra.
S’amidarà i abonarà per unitats (ut) realment desmuntades. En el cas en que l’alimentació sigui aèria el preu
inclou també la part proporcional de desmuntatge del cablejat.

-

Retirada i transport del cartell o senyal a magatzem municipal, abocador o indret indicat per la
Direcció Facultativa.

-

Recuperació de cargolam i suport.

-

Demolició de la base de formigó.

- Càrrega i transport dins l’obra.
S’amidaran i abonaran per unitat (ut) totalment desmuntades i amb preus diferents segons es tracti de
senyals o de cartells, diferenciant entre els lluminosos i els no lluminosos.

301.3.14.- Desmuntatge de torre d’enllumenat de corona mòbil amb pal de formigó de més de 25
metres d’alçada

301.3.19.- Desmuntatge de pòrtic de senyalització

S’amidarà i abonarà per unitats (ut) totalment desmuntades, incloent el preu el desmuntatge de tots els
elements auxiliars, càrrega i transport dins l’obra, i totes quantes feines i materials siguin necessaris per
deixar la unitat totalment acabada.

La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, el desmuntatge del pòrtic, l’enderroc dels fonaments, la
càrrega de tots els elements i runes i el transport dins l’obra.

301.3.15.- Trasllat de punt de llum

S’amidarà i abonarà per unitat (ut) de pòrtic totalment desmuntat.

S’amidarà i abonarà per unitats (ut) de punt de llum totalment traslladats.

301.3.20.- Desmuntatge d’element de protecció en bifurcació de calçades

El preu inclou desconnexions, desmuntatge del punt de llum de qualsevol tipus, càrrega i transport a
magatzem, demolició del fonament, càrrega dels materials resultants sobre camió, part proporcional de nous
fonaments, fixacions, connexions i tot el necessari per deixar el punt de llum en perfecte funcionament.

La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, el desmuntatge dels elements de protecció en bifurcació,
la càrrega i transport dels materials sobrers dins lobra.

301.3.16.- Desmuntatge d'elements de mobiliari urbà.

301.3.21.- Desconnexió i desmuntatge de quadres d’enllumenat i semafòrics

Seran elements com papereres, pilones, bústies, marquesines de bus, publimòbil, bancs, etc.

La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, la desconnexió de la xarxa, desmuntatge de quadre,
enderroc de fonaments, càrrega i transport dins l’obra.

S’amidarà i abonarà per unitat (ut) d’element desmuntat

Inclou el desmuntatge de l'element considerat unt amb la part de cargolam aprofitable, demolició de
fonaments si fos el cas, càrrega dels materials resultants sobre camió.

S’amidarà i abonarà per unitat (ut) de quadre d’enllumenat o semafòric.

L'amidament es realitzarà per unitats (ut) desmuntades amb preus diferents segons l’element de que es
tracti.

301.3.22.- Trasllat de quiosc
La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, el desmuntatge del quiosc, càrrega i transport dins l’obra
o nou lloc d’ús, demolició de fonaments, càrrega dels materials resultants sobre camió, instal·lació al nou put
d’ubicació i muntatge provisional durant les obres.
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S’amidarà i abonarà per unitat (ut) de quiosc totalment traslladat.
301.3.23.- Desconnexió i trasllat de cabines telefòniques

-

La càrrega de runa sobre camió.

-

Els camins d'accés necessaris per a l'execució de l'obra.

-

La reposició de qualsevol dany ocasionat als vials de l'obra o rodalies.

S’amidarà i abonarà per unitat (ut) inclòs desconnexió, trasllat, emmagatzemament durant les obres, part
proporcional de nous fonaments i connexions a nova ubicació, deixant-la en perfecte funcionament. El preu
també inclou el muntatge provisional durant les obres.

- Tots el treballs necessaris per a l'acabament dels treballs.
La demolició de passarel·la de formigó armat es mesurarà per metres quadrats (m2) en planta realment
enderrocats.

301.3.24.- Adaptació a nova rasant de marcs i tapes

301.3.27.- Desmuntatge i demolició de tauler pretesat de pont amb biga caixó

Inclou, sense que la relació sigui limitativa:

Aquesta unitat consisteix en el desmuntatge i la demolició del tauler del pont. El desmuntatge i la demolició
es realitzarà mantenint el tràfic sota el pont i per tal motiu caldrà disposar cindris d'acord amb el que
s'assenyala en el projecte.

-

Desmuntatge de marc, reixa o tapa i recuperació d'aquests elements.

-

Enderroc parcial del pou o arqueta o bé el recrescut dels mateixos amb material ceràmic o de
formigó.

El contractista presentarà a la Direcció d'Obra un projecte, signat per tècnic competent, del procés de
demolició i del cindri a utilitzar. Aquest projecte haurà de ésser aprovat per la Direcció d'Obra abans d'iniciarse les obres. En cap cas s'autoritzarà la utilització d'explosius.

-

Col·locació de marc, reixa o tapa ajustant-se a la nova rasant dels vials o carrers i a la nova
alineació de les peces de paviment.
L'amidament es farà per unitat (ut) totalment executada.

Sense que la relació sigui limitativa, la unitat inclou:

El preu inclou la unitat totalment acabada així com la retirada i transport dins l’obra dels materials sobrers.
301.3.25.- Demolició de tauler de bigues
La demolició dels taulers de bigues i llosa superior es realitzarà en les fases que s'especifiquin en el projecte
o assenyali la Direcció d'Obra.
Sense que la relació sigui limitativa, la unitat inclou:
-

La demolició mecànica de la llosa.

-

La retirada de les bigues i la seva part de llosa mitjançant grues.

- L'esmicolament de bigues i llosa per al seu transport.
L'enderroc de tauler de bigues es mesurarà per metres quadrats (m2) en planta realment enderrocats i el preu
inclou, a més dels treballs abans esmentats, el transport i la retirada de la maquinaria, independentment del
nombre de fases en què es realitzi.

Aquesta unitat consisteix en el desmuntatge i la demolició de la passarel·la de vianants de formigó armat que
es realitzarà en les fases i terminis que assenyali la Direcció d'Obra.

-

La retirada de les bigues i les rampes mitjançant grues, inclús en horari nocturn si així ho estableix la
Direcció d'obra.

-

L'esmicolament dels elements assenyalats en l'apartat anterior per al seu transport.

-

L'enderroc dels alçats fins un metre per sota de la futura rasant.

La retirada i el transport al lloc d'abassegament de les baranes.

-

Els cindris i la seva retirada.

-

El revestiment dels cindris que assegurin la seva estanquitat per a sòlids procedents de la demolició
i per a l'aigua necessària per a les operacions de tall.

-

Els talls amb serra o fil de diamant necessaris independentment de la quantia de ferro del tauler.

-

L'evacuació de les aigües procedents de les operacions de tall.

-

La retirada, amb grues, dels trossos de tauler resultants de les operacions de tall.

-

Els camins d'accés necessaris per a l'execució de l'obra.

-

La reposició de qualsevol dany ocasionat als vials de l'obra o rodalies.

-

Tots el treballs necessaris per a l'acabament dels treballs.

Aquesta unitat consisteix en el desmuntatge i la demolició del tauler pretesat de l'estructura. El desmuntatge i
la demolició es realitzarà mantenint el trànsit propi de l'obra sota el pont i per tal motiu caldrà disposar suports
d'acord amb el que s'assenyala en el projecte.
El contractista presentarà a la Direcció d'Obra un projecte, signat per tècnic competent, del procés de
demolició i dels suports a utilitzar. Aquest projecte haurà de ésser aprovat per la Direcció d'Obra abans
d'iniciar-se les obres. En cap cas s'autoritzarà la utilització d'explosius.
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-

301.3.28.- Desmuntatge i demolició de llosa alleugerada pretesada

Sense que la relació sigui limitativa, la unitat inclou:
La retirada i el transport al lloc d'abassegament de les baranes.

El projecte de demolició i cindri.

- Càrrega sobre camió i transport dins l’obra.
El desmuntatge i la demolició del tauler de pont amb biga caixó es mesurarà per metres quadrats (m2) en
planta realment enderrocats i el preu inclou, a més dels treballs abans esmentats, el transport i la retirada de
la maquinaria, independentment del nombre de fases en què es realitzi.

301.3.26.- Demolició de passarel·la de formigó armat

-

-
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Sense que la relació sigui limitativa, la unitat inclou:

-

Construcció de llosa de formigó armat de 15 cm de gruix a la coronació dels pou de caiguda del
embornal.

-

El projecte de demolició i dels suports.

-

La retirada i el transport al lloc d'abassegament de les baranes.

-

Els suports i la seva retirada.

-

Els talls amb serra o fil de diamant necessaris independentment de la quantia de ferro del tauler.

301.3.32.- Enderroc de reixa correguda

-

L'evacuació de les aigües procedents de les operacions de tall.

-

La retirada, amb grues, dels trossos de tauler resultants de les operacions de tall.

Comprèn les següents operacions sense que la relació sigui limitativa:

-

Els camins d'accés necessaris per a l'execució de l'obra.

-

La reposició de qualsevol dany ocasionat als vials de l'obra o rodalies.

-

Tots el treballs necessaris per a l'acabament dels treballs.

- Càrrega dels materials sobrers sobre camió.
S’amidarà i abonarà per unitats (ut) executades.

- Càrrega sobre camió i transport dins l’obra.
El desmuntatge i la demolició de llosa alleugerada es mesurarà per metres quadrats (m2) en planta realment
enderrocats i el preu inclou, a més dels treballs abans esmentats, el transport i la retirada de la maquinaria,
independentment del nombre de fases en què es realitzi.

-

Desmuntatge i recuperació de reixa i bastiment

-

Enderroc de la canal tan si és d’obra ceràmica com de formigó.

-

Operacions d’excavació necessàries.

-

Reblert de formigó HM-20/P/20/IIb.

- Càrrega dels materials sobrers sobre camió.
S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) enderrocats.
301.3.33.- Desmuntatge de guals de granit

301.3.29.- Demolició de claveguera

Es refereix el present apartat tant a guals de vianants com de vehicles.

La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, l’excavació necessària per descobrir la claveguera, la
demolició d’aquesta, del seu recobriment i de la solera, amb mitjans tant manuals com mecànics i la càrrega
de la runa sobre camió.

Compren les següents operacions sense que la relació sigui limitativa:

S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) de claveguera totalment enderrocats amb diferent preu segons
diàmetre i secció.

-

Desmuntatge i recuperació de totes les peces que composen el gual

-

Enderroc del fonament de formigó

- Càrrega de runa sobre camió.
S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) desmuntats amb diferent preu segons es tracti d’un tipus o bé d’un
altre.

301.3.30.- Demolició d’embornal
La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, desmuntatge de bastiment i reixa, l’excavació necessària
per descobrir l’embornal, la demolició d’aquest, del seu recobriment i de la solera, amb mitjans tant manuals
com mecànics i la càrrega de les runes sobre camió.

301.3.34.- Tala i eliminació d’arbre
Compren les següents operacions sense que la relació sigui limitativa:

S’amidarà i abonarà per unitats d’embornal totalment enderrocats amb indiferència de la seva mida i de la
seva composició.

-

Tala d’arbre

-

Eliminació d’arbre

301.3.31.- Anul·lació d’embornal

-

Retirada de restes a abocador

-

Arrencada de soca

-

Rebliment del forat

-

Anivellament del terreny

Compren les següents operacions sense que la relació sigui limitativa:
-

Desmuntatge i recuperació de reixa i bastiment

-

Enderroc dels 80 centímetres més superficials del pou d’embornal

-

Cegat del clavegueró i del col·lector a la connexió.

-

Operacions d’excavació i reblerts necessaris.

-

Reblert de sorra o bé formigó del pou d’embornal construint prèviament un embà en el seu extrem
inferior.

S’amidarà i abonarà per unitats (ut) executades.
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ARTICLE 303.- ESCARIFICAT I DEL FERM EXISTENT

La densitat i càrrega de les perforacions que s'utilitzarà per realitzar la destroça de l'excavació serà
l'adequada per tal que els productes resultants de l'excavació siguin tots ells aptes, quant a granulometria,
per a la formació de pedraplè. En cas de produir-se mides superiors als admissibles aquests es reduiran amb
mitjans mecànics o explosius.

303.2.- Execució de les obres
S'executarà d'acord amb el que fixa el Plec General i es considera inclòs en aquesta unitat les operacions de
demolició del ferm existent i la posterior càrrega sobre camió dels materials, que a judici de l'Enginyer
Director no es consideri oportuna la seva compactació.

El Contractista és responsable dels danys que pugui causar amb les voladures. A tal efecte, haurà de
subscriure al seu càrrec una assegurança de danys a tercers i complimentar tots els tràmits establerts per la
legislació vigent en quant a mineria, transport i utilització d'explosius industrials.

303.3.- Amidament i abonament

320.2.2- Terra vegetal

S'amidarà i abonarà pels metres quadrats (m2) realment executats, independentment del gruix del ferm.

Es considera terra vegetal la part proporcional del terreny que constitueix el mitjà de conreu, ja sigui natural o
artificial, on es desenvolupen les especies vegetals. Té unes característiques diferents de la resta del terreny
en quant a la seva consistència, color i olor i un alt contingut en matèria orgànica que, com a mínim,
acostuma a ser del quatre per cent (4%).

ARTICLE 306.- TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES

320.3.- Execució de les Obres

306.3.- Amidament i abonament

La fondària de l'excavació de l'explanació i els talussos serà la indicada en el document núm. 2 Plànols,
podent-se modificar a judici de l'Eng. Director, en funció de la naturalesa del terreny, mitjançant ordres
escrites del mateix, i sense que això suposi cap variació en el preu.

Aquesta unitat s'amidarà i abonarà per metres lineals (m) realment tallats. El preu inclou sense que la relació
sigui limitativa els següents conceptes:
-

Replanteig de la línia de tall

Aquesta unitat inclou la pròpia excavació amb els mitjans que siguin necessaris, la càrrega sobre camió o
sobre qualsevol element de transport intermedi per dins de l’obra.

- Execució del tall amb la maquinaria necessària de ferms de qualsevol gruix.
El contractista no podrà efectuar cap tipus de reclamació si els gruixos de ferm no coincideixen amb els
previstos.

En els fons d'excavació, els nivells dels quals estiguin situats a menys de mig metre (0.50 m) sota el nivell de
l’esplanada, s'exigirà una capacitat portant major que la corresponent a un CBR de 10. Si no la tinguessin,
l'Eng. Director podrà ordenar continuar l'excavació fins mig metre (0.50 m) per sota de l’esplanada (excavació
sota l’esplanada), considerant aquesta operació com la mateixa unitat de "Excavació de l’esplanada" a tots
els efectes; i substituint aquest gruix per terraplè, amb característiques de coronació executada amb " sòl
seleccionat " i abonant-se al preu de terraplè, i havent executat prèviament l'escarificat i compactació.

ARTICLE 320.- EXCAVACIÓ DE L' EXPLANACIÓ
320.1.- Definició

S'arrodoniran les arestes de les explanacions, intersecció de talussos amb el terreny natural i fons i marges
de cunetes, d'acord amb la norma 3.1 –IC.

Consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar i anivellar les zones d’assentament de l’obra, incloent
talussos i la càrrega dels materials resultants sobre camió.

S'efectuarà una transició suau de talussos en les zones de pas de desmunt a terraplè i viceversa, guerxantlos en una longitud tal que s'eviti l'efecte antiestètic de tall en el terreny, i aconseguir així una harmonització
amb la topografia actual.

Quan només es digui excavació s'entendrà que es refereix a l'excavació de l'explanació.
320.2 - Classificació de les excavacions

Els abocadors no hauran de pertorbar el curs de les aigües, ni les propietats, ni l'estètica del entorn i del
paisatge.

La classificació de l’excavació pot ser ‘’no classificada’’ o “classificada”, i dins de la classificada pot ser
excavació en roca, excavació en terreny de trànsit o excavació en terra.

El Contractista adoptarà totes les mesures de seguretat suficients davant l'esllavissament de talussos, i
l'avanç de l'excavació es farà segons talussos sempre estables fins a arribar al final.

320.2.1.-Excavació en roca

EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL:

En el cas d'excavació en roca s'haurà de realitzar necessàriament l'excavació especial de talussos en roca
definida a l'art. 322 d'aquest Plec.

L'excavació de terra vegetal s'efectuarà en els següents casos:
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-

Quan interessi conservar-la per al seu posterior aprofitament en altres parts de l'obra (revestiments,
jardineria, etc.)

L'apilament de terra vegetal es farà en llocs adequats, de manera que no s'interfereixi el trànsit ni l'execució
de les obres o es pertorbin els desguassos provisionals o definitius.

-

En zones on s’hagi de construir terraplens, per a millorar la seva fonamentació.

Les despeses que origini la disponibilitat de terreny fora de l'obra per a realitzar els apilaments de terra
vegetal seran a compte del Contractista.

-

En zones de desmunt, quan interessi separar-la de la resta dels materials (roca o sols destinats a
pedraplens o terraplens).
El Contractista proposarà a l'Enginyer Director, d'acord amb el seu programa de treballs per al moviment de
terres, i amb les dades obtingudes directament sobre el terreny després de l’esbrossada, el pla d'excavació
de terra vegetal amb la seva destinació a apilament (per a una posterior utilització), o a l'abocador.

L'apilament de la terra vegetal es farà en cavallons d'un metre i mig (1.5 m) d'alçada màxima, amb la
superfície de càrrega superior de l'apilament lleugerament enfonsada i els talussos laterals llisos i inclinats
per tal d'evitar l'erosió.

El Contractista no podrà començar les obres sense autorització de l'Enginyer Director.

El model de cavalló, si calgués, es farà amb un tractor agrícola que compacti poc el terra.

L'Enginyer Director podrà modificar el pla d'excavació de terra vegetal i inclús decidir de no executar-lo en els
casos següents:

Els cavallons de terra vegetal no contindran pedres, runes, deixalles o restes de trons i branques.

-

En zones on s’hagi de construir terraplens, quan aquests siguin de certa altura i l'existència de terra
vegetal no sigui obstacle per a la seva fonamentació

-

En zones de desmunt en sòls, en els que no interessi la separació per anar tot el material a
abocador. En aquest cas, serà d'aplicació a la totalitat del material l'Article 320 per a l’execució de
l'explanació en sòls.

El pas de camions o qualsevol maquinària per sobre de la terra apilada queda expressament prohibit.
L'adob orgànic de la terra haurà d'efectuar-se durant l’abocament o modelat.
Els adobs minerals poc solubles s'afegiran després del modelat utilitzant sempre amb tractors agrícoles per al
conreu.
320.3.- Utilització dels productes de l'excavació

- Execució en el cas d'apilament per a utilització posterior de la terra vegetal.
Aquesta unitat d'obra inclou:
-

L'excavació de la terra vegetal.

-

Les operacions de càrrega, transport i descàrrega o apilament de la terra remoguda en el lloc
d'emmagatzemament provisional, inclús quan n'existeixin varis i des de l'últim lloc
d'emmagatzemament fins a la descarregada o apilament en el lloc d'utilització definitiu, així com els
cànons, indemnitzacions, impostos, despeses, etc. dels
abocadors i dels llocs
d'emmagatzemament.

-

Els materials de l'excavació que siguin aptes per a terraplens, pedraplens o d'altres usos, es transportaran
fins al lloc d'utilització o a acopis autoritzats per l'Eng. Director de l'obra, en cas de no ésser utilitzables en el
moment de l'excavació.
No es desaprofitarà cap material excavat sense prèvia autorització escrita de l’Eng. Director. La terra vegetal
serà utilitzada en zona de plantacions, recobriment de talussos de terraplè, illetes i àrees de descans, amb el
gruix que ordeni l'Eng. Director.
320.4.- Amidament i abonament

L'adob i manteniment de la terra vegetal per a la seva posterior utilització.

-

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució d'aquesta unitat d'obra.
Les zones i profunditats d'extracció de terra vegetal seran les que fixi l'Enginyer Director, quedant
expressament prohibit que el Contractista iniciï l'excavació de terra vegetal sense l'aprovació de l'Enginyer
Director.

En el preu s'inclou les operacions suficients per l'excavació i tractament corresponent per separat del material
resultant, segons es tracti de terra vegetal, sòls "seleccionat", "adequat", "tolerable" o " inadequat "; en
particular en quant al seu aprofitament en les diverses capes de terraplè, pedraplè o plantacions.
No es rebutjarà material com no aprofitable sense el vist-i-plau per escrit de l'Eng. Director de l'Obra, sense
perjudici del seu rebuig si s'utilitza sense acomplir les especificacions.

El Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Enginyer Director les zones d'apilament i abocador, així com la
maquinària a utilitzar en l'extracció de la terra vegetal.

L'excavació de l'explanació s'abonarà per metres cúbics (m3) deduïts per diferència entre els perfils reals del
terreny abans de començar els treballs i els realment executats, i les distàncies parcials mesurades segons
l'eix de replanteig de la traça, i sempre que s'hagin executat d'acord amb les seccions definides en els plànols
i/o les ordres escrites de l'Eng. Director.

L’apilament del terreny es realitzarà evitant la compactació de la terra vegetal i posant especial atenció en no
convertir-la en fang.
Les tècniques a emprar seran tals que s'utilitzi maquinària agrícola que no sigui pesada.

S’abonaran amb preu diferent segons es tracti d’excavació de terra vegetal o excavació de terreny no
classificat.

La terra seca es podrà remoure emprant motoanivelladores.
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l'excavació, sense que això suposi cap variació en el preu, fins a aconseguir un nivell amb aquestes
característiques omplint posteriorment amb formigó tipus HM-20, fins la cota de la base o fonamentació.

El preu inclou l’excavació, amb als mitjans necessaris per fer-la, i la càrrega de terra sobre camió.
No s'abonaran els excessos d'excavació en aquestes seccions que no siguin expressament autoritzats per
l'Eng. Director, ni els reblerts compactats que fossin necessaris per reconstruir la secció ordenada o
projectada , en el cas de que la profunditat de l'excavació o el talús fossin més grans dels corresponents a
aquesta secció. El Contractista està obligat en aquest cas a executar al seu càrrec aquests reblerts, segons
les especificacions de coronació de terraplè.

321.4.- Apuntalament
La unitat inclou a tots els efectes l'apuntalament, que el Contractista tindrà que executar segons totes les
disposicions vigents en el moment de fer-ho.

No seran objecte d'amidament i abonament dins d'aquest article les excavacions que figuren en unitats d'obra
com a part integrant de les mateixes.

El Contractista executarà sota la seva responsabilitat els càlculs necessaris per els apuntalaments.
321.6.- Amidament i abonament

El preu inclou l'excavació fins la sub-rasant o explanades o fons d'excavació definits en els plànols i/o en
aquest plec, i/o aquells que indiqui per escrit l'Eng. Director, les mesures de sanejament, drenatge i
esgotament si resultessin necessàries, càrrega i transport dels productes resultants a l'abocador, en aquest
cas cànon d’abocament i manteniment de l’abocador, lloc d'utilització, instal·lacions o acopi, i en aquest cas,
la posterior càrrega i transport al lloc d'utilització, refinatge de talussos i quantes necessitats circumstancials
es requereixin per una correcta execució de talussos.

S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, si ho han estat d'acord amb aquest projecte
i/o les ordres escrites de l'Eng. Director, deduïts per diferència entre les seccions reials del terreny abans de
començar els treballs i els perfils resultants.
En el preu corresponent s'inclou l'apuntalament i els esgotaments necessaris, el reblert parcial i compactació
de la rasa o pou, sempre que es tracti de productes prèviament excavats i la seva posterior càrrega de terra
sobre camió.

ARTICLE 321.- EXCAVACIÓ EN RASES, POUS I FONAMENTS

La unitat d'obra inclou els esgotaments, desaigües provisionals, apuntalaments, etc, necessaris.

No s'abonaran els excessos d'excavació sobre la secció tipus que no sigui expressament autoritzada per
escrit per l'Eng. Director, ni el volum de reblert compactat que fos necessari per a reconstruir la secció tipus
teòrica, en cas de que la profunditat d'excavació fos més gran de la necessària, operació que haurà
d'executar obligatòriament el Contractista.

L'apuntalament s'executarà pel Contractista d'acord amb les disposicions vigents en el moment de l'execució,
i adoptarà totes les mesures de seguretat.

No seran d'amidament i abonament per aquest Art. les excavacions considerades en altres unitats d'obra
com part integrant de les mateixes.

321.1.- Definició

321.2.- Classificació
Es considerarà ‘’no classificada.’’

ARTICLE 341.- REFÍ DE TALUSSOS

Es considerarà el mateix preu tan pel que fa a les excavacions de les rases, com dels pous, com dels
fonaments.

341.1.- Definició

321.3.- Execució de les obres

Consisteix en les operacions necessàries per a aconseguir l’acabat geomètric dels talussos de terraplens i
capa de coronació de pedraplens, així com dels talussos de desmunt no inclosos en l’article 322
“Excavacioón especial de taludes de roca” del PG3.

Es prendran les precaucions necessàries per impedir l'alteració de la capacitat portant del terreny en el
període de temps que hi hagi entre l'excavació i l'execució de la fonamentació u obra de que en cada cas es
tracti.

L’execució es realitzarà segons el que s’especifica en l’article 341 del PG3.

El volum addicional excavat en els fonaments s'omplirà amb aquest terreny, i es compactarà segons les
especificacions per a nucli de terraplè, llevat de que el projecte o L'Eng. Director disposi una altra cosa.

341.3.- Amidament i abonament
S’abonarà per metres quadrats (m2) realment realitzats, amidats sobre els plànols de perfils transversals.

En el cas en què, a judici expressat per escrit de l'Eng. Director de l'obra, el terreny al nivell definit per la
fonamentació no reuneixi les característiques de resistència i homogeneïtat exigits, es prosseguirà
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ARTICLE 350.- ESTESA DE TERRA VEGETAL

ARTICLE 351.- TRACTAMENT, ESTESA I REPERFILAT DE TERRA VEGETAL

La terra apta per a plantacions serà terra adobada garbellada o terra de jardí amb un 12% del seu volum en
matèria orgànica, amb na textura franca o franca arenosa, exempta de materials amb granulometria superior
als 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5. Estarà neta de patògens, males herbes i contaminants.

La terra apta per a plantacions serà terra adobada garbellada o terra de jardí amb un 12% del seu volum en
matèria orgànica, amb na textura franca o franca arenosa, exempta de materials amb granulometria superior
als 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5. Estarà neta de patògens, males herbes i contaminants.

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal les superfícies vistes dels
talussos de terraplè i desmunts i altres zones a plantar o sembrar.

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal les superfícies vistes dels
talussos de terraplè i desmunts i altres zones a plantar o sembrar.

La seva execució inclou les següents operacions:

La seva execució inclou les següents operacions:

-

Càrrega i transport de terra vegetal des dels llocs d'apilament fins als d'utilització.

-

Càrrega i transport de terra vegetal des dels llocs d'apilament fins als d'utilització.

-

Extensió i tractament

-

Estesa, tractament i reperfilat

-

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució d'aquesta unitat d'obra.

-

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució d'aquesta unitat d'obra.
S'utilitzarà la terra vegetal procedent dels apilaments de la pròpia excavació i en fer-ho haurà d'estar
totalment disgregada sense formar grumolls.

S'utilitzarà la terra vegetal procedent dels apilaments de la pròpia excavació i en fer-ho haurà d'estar
totalment disgregada sense formar grumolls.

La terra vegetal ha de posar-se en les zones on s'indica en els plànols o aprovats per l'Enginyer Director.

La terra vegetal ha de posar-se en les zones on s'indica en els plànols o aprovats per l'Enginyer Director.

Quan la terra vegetal hagi de col·locar-se sobre sòls permeables s'haurà d'estendre primer una capa de sòl
cohesiu de deu centímetres (10 cm) de gruix.

Quan la terra vegetal hagi de col·locar-se sobre sòls permeables s'haurà d'estendre primer una capa de sòl
cohesiu de deu centímetres (10 cm) de gruix.

L'estesa de la terra vegetal ha de fer-se amb maquinària agrícola lleugera, evitant una compactació
excessiva de la capa d'estesa.

L'estesa de la terra vegetal ha de fer-se amb maquinària agrícola lleugera, evitant una compactació
excessiva de la capa d'estesa.

La terra vegetal s'estendrà i conformarà amb gruix uniforme mínim de quinze centímetres (15 cm.). El gruix
no diferirà en més de dos centímetres (2 cm.) de l'indicat en els plànols.

La terra vegetal s'estendrà i conformarà amb gruix uniforme mínim de quinze centímetres (15 cm.). El gruix
no diferirà en més de dos centímetres (2 cm.) de l'indicat en els plànols.

El Contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués estat separada del seu
desplaçament, per negligència o incompliment de les exigències del present article, així com també en cas
d'erosions a causa de pluges o d'altres causes.

La terra vegetal estarà adobada, cribada amb malla de 15mm, amb %mo sms superior al 5% estes amb
mitjans mecànics i manuals

Les superfícies que hagin servit per a l'aplec de la terra vegetal han de quedar perfectament netes després
de la seva retirada, havent de fer-se l'afluixament de la superfície (mitjançant llaurada) fins a una profunditat
de vint (20) centímetres, l'esplanació i anivellament del terreny.

El Contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués estat separada del seu
desplaçament, per negligència o incompliment de les exigències del present article, així com també en cas
d'erosions a causa de pluges o d'altres causes.

La terra vegetal s'amidarà per metres cúbics (m3) realment col·locats, aplicant a les seccions teòriques
deduïdes dels plànols, les longituds amidades en el terreny en que s'ha emprat la secció esmentada.

Les superfícies que hagin servit per a l'aplec de la terra vegetal han de quedar perfectament netes després
de la seva retirada, havent de fer-se l'afluixament de la superfície (mitjançant llaurada) fins a una profunditat
de vint (20) centímetres, l'esplanació i anivellament del terreny.

El preu inclou el subministrament, el tractament, l’estesa i tot el necessari per deixar la unitat totalment
acabada.

La terra vegetal s'amidarà per metres cúbics (m3) realment col·locats, aplicant a les seccions teòriques
deduïdes dels plànols, les longituds amidades en el terreny en que s'ha emprat la secció esmentada.
El preu inclou el subministrament, el tractament, l’estesa, el reperfilat, el llaurat previ del terreny, l’extracció de
les pedres mes grans de 10cm i el reompliment dels forats de plantació.
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ARTICLE 352.- MOVIMENT DE TERRES

352.4.- Amidament i abonament

352.1.- Definició

S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació
que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

Consisteix en l’adaptació de la topografia existent mitjançant excavacions i terraplens de terres segons les
necessitats de l’obra executada.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

S’han considerat les operacions següents:

TERRES:

-

- Transport de terres dins de l’obra, amb camió

-

- Transport a zona de contenidors dins l’obra, amb camió

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:

-

- Subministrament de terra seleccionada d’aportació

-

- Subministrament de terra tolerable d’aportació

352.2.- Classificació dels moviments de terres

- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

352.2.2- Transport de material

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.

CAPÍTOL 4.- DRENATGE

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

Els elements de clavegueram hauran de ser els normalitzats per CLABSA. Aquests elements es troben
ubicats a la pàgina web de CLABSA, concretament a http://www.clabsa.es/, i són l’actualització 2004 del Pla
Especial de Clavegueram de Barcelona de 1997 (PECLAB’97), aprovat per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona de 25 de març de 1998 i publicat al DOGC amb data 12 de juny de 1998.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.

ARTICLE 402.- CANAL PREFABRICADA DE FORMIGÓ POLIESTER AMB REIXA DE FOSA

352.2.3- Suministrament de terra d’aportació

402.1.- Descripció

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu
plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

La cuneta serà un element prefabricat que anirà col·locat sobre llit de formigó. La reixa serà de fosa de 20 cm
d'amplada.

352.3.- Execució de les obres

Característiques mecàniques dels materials:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Resistència a compressió 100 N/mm

-

Resistència a flexió 20 N/mm

- Coeficient de dilatació 0.018 mm/m/ºC
Propietats químiques:

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
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El formigó Poliester serà resistent a sals de desgel, gasolina, greixos, etc.

-

El bastiment i la reixa seran de fosa, abatibles i estaran preparats per a suportar càrregues de tràfic.
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402.2.- Amidament I Abonament

ARTICLE 411.- EMBORNALS

S'amidarà i abonarà per metres lineals (m), i està inclòs en el preu tant la cuneta, com el bastiment i la reixa,
el llit de formigó i els elements accessoris necessaris per al seu muntatge i connexió amb les canonades de
desguàs.

411.1.- Definició

ARTICLE 410.- POUS DE REGISTRE

411.2.- Materials

410.1 .- Definició

Els diferents materials acompliran el que es prescriu als corresponents articles del present Plec.

Es defineixen com pous de registre, les obres de fàbrica petites, que completen el sistema de drenatge
longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis.

411.3.- Execució de les Obres

Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on recull
l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol construcció.

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Condicions Tècniques Particulars i amb allò
que sobre el tema ordeni la Direcció.

Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica.
410.2.- Materials

El pou de caiguda d'aigües, serà de 70 x 30 cm i es construirà amb paret de fàbrica de totxo massís amb
acabat arrebossat i lliscat o bé prefabricat de formigó.

Per a llur construcció s'empraran formigons del tipus HM-20 o HM-25, segons sigui o no armat, llevat
indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars.

L’excavació es realitzarà amb mitjans mecànics o bé manuals sense que això pugui ser objecte de
reclamació econòmica.

410.3.- Execució de les Obres

El bastiment i reixa seran de fosa i del tipus anomenat “Barcelona – 1’’ o similar de 70 x 30 cm i 10 cm de
gruix.

L'excavació i posterior rebliment de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el
que es prescriu a l'article del present Plec. Un cop efectuada l'excavació, es procedirà a construir les peces
prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en l'acompliment
de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb
morter MH-450.

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions
de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions
fins a la recepció definitiva de les obres.
411.4.- Mesurament i abonament

Les reixes i tapes s'ajustaran perfectament al cost de l'obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de
forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.
410.4.- Mesurament i abonament

Els embornals s'abonaran per unitats (ut). En aquesta unitat es considerarà inclòs el pou de caiguda d'aigües,
així com l'excavació, apuntalaments, reblert compactat, connexió a clavegueró els acabats i la càrregat dels
materials sobrers sobre camió.

Els pous de registre es mesuraran i abonaran per per unitat (ut). El preu inclou tots els materials i operacions
necessàries per a la correcte construcció del metre de pou així com l'excavació i la part proporcional de
solera de formigó i de graons de polipropilè.

El bastiment i la reixa s’abonaran independentment per unitats (ut) realment executades, el preu inclou el
subministrament i la col·locació, així com tots els treballs i materials necessaris per a deixar la unitat
acabada.
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ARTICLE 413.- CANONADES DE FORMIGÓ

En la taula següent queden reflectits els límits i toleràncies admissibles per a diferents diàmetres, obtinguts
en els assajos realitzats segons la Norma DIN-4302.

413.1.- Definició
Es defineixen com a canonades de formigó els formats per tubs prefabricats, de formigó vibroprensat en
massa o armat, que s'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar en el seu interior cables
o conduccions de diferents serveis o bé per a conductes de sanejament.

%

S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o semblants per a captació d'aigües soterrànies. També
s'exclouen els utilitzats en les canonades de pressió així com els tubs de formigó armat segons normes
ASTM.
413.2.- Materials
El formigó i les armadures que es facin servir en la fabricació dels tubs així com els materials emprats en la
solera i en les juntes, compliran les condicions especificades en els corresponents articles del present Plec.
La fabricació dels tubs es realitzarà a recer de la intempèrie, on hi restaran aproximadament 3 dies. Estaran
protegits del sol i del corrent d'aire i es mantindran suficientment humits si és que no està previst cap altre
tipus de curat. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads (5 ºC) durant el període del
curat.

TOLERÀNCIA
DE
DIÀMETRE (%)

100
125
150
200
300
400
500
600
800
1000

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

22
23
24
26
36
42
50
58
74
90

+2
+2
+2
+3
+4
+4
+5
+6
+7
+8

100
105
110
120
160
210
270
300
360
440

(cm2/m)

CARREGA
DE
TRENCAMENT
(kg/m)
2400
2500
2600
2700
3000
3000
3500
3800
4300
4900

Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell petit.

El tubs seran uniformes i no tindran irregularitats en la superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les
superfícies frontals verticals a l'eix del tub. Aquestes arestes s'arrodoniran amb un radi de 5 mm. Un cop
adormit el formigó, es procedirà a allisar-lo amb beurada.

Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima de cinc-cents grams per
centímetre quadrat (0,5 Kg/cm2).
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanquitat, segons els mètodes que es
fixen a les Normes per a canonades de formigó a l'I.E.T. c.c.

Els tubs se subministraran amb les mesures prescrites. La capa interior no es desviarà de la recta en més
d'un mig per cent (0,5%) de la longitud útil. Els tubs no tindran cap defecte que pugui reduir la seva
resistència, impermeabilitat o durabilitat. Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical faran un so clar al ser
colpejats amb un martellet.

Per a l’estanquitat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetres quadrat
(0,5 Kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W, en litres (l), calculat segons la fórmula següent:

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió mitjana de mitja 0.5 atmosfera,
l'absorció d'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat en la taula adjunta encara que no apareguin
en la seva superfície taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mitjà d'un assaig el que es podrà
ultrapassar lleugerament per un tub fins a un 20%. En sotmetre a prova de trencament cadascun dels tubs,
es mantindran els valors mínims de la càrrega de compressió en Kg/m de longitud útil, indicats en la taula.

W = Qn . L
essent Qn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres.
A pressió interior, la canonada muntada, haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-cents grams
per centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2), durant trenta minuts (30'), sense que el manòmetre experimenti un
descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2).

Es rebutjaran els tubs que en el moment de la seva utilització presentin ruptures a les pestanyes de les juntes
o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat.

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de
compressió. Qr, en quilograms per metre (Kg/m) de longitud útil, indicats a la taula següent:

La Direcció fixarà la classe i el nombre d'assajos necessaris per a la recepció dels tubs.

-

413.3 .- Assajos
Presa de mostres: Per a la determinació de qualitat es faran servir 3 tubs de mides anàlogues. En el cas que
un d'aquests tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una segona prova amb un
nombre doble de tubs. Generalment, els tubs sotmesos a prova seran d' 1 m. de longitud.
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GRUIX
MÍNIM
(mm)

ABSORCIÓ

(mm)

TOLERÀNCIA
DE
LONGITUD (%)

- Conductes circulars:

Ø n. (mm)
100
150
200

Valor mínim de Qr.
2.500
2.500
2.500
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250
300
400
500
600
700
800
1.000
1.200
1.500
-

Un cop preparat l'assentament o executada la solera de formigó es procedirà a la col·locació dels tubs, en
sentit ascendent, revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin defectes. La col·locació s'efectuarà
amb els mitjans adequats, per tal d'evitar danys als tubs per cops, una mala sujecció, etc...

2.500
2.500
2.500
2.500
3.000
3.600
4.200
4.800
7.200
9.000

La construcció de les juntes s'ajustarà al que figuri en els plànols, en aquest Plec de Prescripcions, o en el
seu defecte, a les instruccions de la Direcció. En qualsevol cas, seran completament estanques. Es rebran
amb morter de ciment N-450, poden ser segellades amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes
es rebran i segellaran interiorment.
Si està previst el recobriment amb formigó, es tindrà cura de la immobilitat dels tubs durant aquesta operació.
El formigó no inclourà àrids superiors a 3 cm.
La Direcció podrà exigir assajos d’estanquitat de qualsevol tram o de la totalitat de la canonada, tant abans
com després d'omplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista estarà
obligat a aixecar i executar de nou, a càrrec seu, els trams defectuosos. El cost de les proves, serà a compte
del Contractista amb càrrec a les despeses d'assajos.

Conductes ovoides:
b x h (mm)
600 x 900
800 x 1.200
1.000 x 1.500
1.200 x 1.800

Valor mínim de Qr.
4.000
5.000
6.000
7.000

413.5.- Amidament I Abonament
Les canonades de formigó s'amidaran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les
longituds de les interrupcions degudes a arquetes, registres, etc. A aquests amidaments els hi serà aplicat el
preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.
L'import resultant inclou el subministrament i col·locació dels tubs, peces especials, acoblaments amb les
arquetes o altres canonades i demés materials necessaris i la preparació de la superfície d'assentament.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-los presentin trencs a les pestanyes del junts, o qualsevol
altre defecte que pugui afectar la resistència i estanquitat.

El material d'assentament, la solera i recobriment de formigó queden també inclosos en el preu unitari.

La Direcció fixarà la classe i el nombre d'assaigs precisos per a la recepció dels tubs.
413.4.- Execució de Les Obres

ARTICLE 414.- TUBS DE FORMIGÓ ARMAT ASTM

L'execució de les obres inclou les següents operacions:
-

Subministrament del tub

-

Preparació de l'assentament

414.1.- Tubs de Formigó Armat
El disseny dels tubs de formigó armat s’haurà d'ajustar a les dimensions i característiques que s'especifiquin
a continuació i que, en línies generals, segueixen la Norma ASTM C-76-M.

-

Col·locació i rejuntament dels tubs, incloent peces especials i acoblament amb altres elements i
canonades.
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb formigó
tipus H-100 amb la finalitat de que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants.

Norma ASTM.
S'adopten cinc classes de tubs segons la seva resistència a aixafament definida per la càrrega de fissuració
controlada a l'assaig de tres arestes en Kg/m2.

L'execució de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellament,
compactació, etc.) i l'execució d'un llit de sorra o material anàleg, per al correcte assentament dels tubs,
juntes, colzes, etc. Si el projecte es fixa en solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la
solera queda inclòs en aquesta operació de l'assentament.

414.2.- Juntes
MATERIALS:
L’elastòmer utilitzat en la fabricació dels cèrcols de forma serà un dels següents:
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-

Cautxú natural

-

Estirè-Butiadè

-

Isolbutè-Isopè

-

Cloroprè

-

Butadià-anilonitril

-

Etilè-propilè

ARTICLE 416.- TUBS DE P.V.C
Els tubs de P.V.C s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de
suspensió i mescla posterior extrudida.
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes
DIN-16930.

- Silicona
Diferents mescles d'aquests materials podran ésser utilitzades sempre que siguin acceptades per la Direcció
de l'Obra. Les propietats físiques de la mescla no hauran d'ésser inferiors a les especificades per a cadascun
dels components.

Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C.

Els components del cautxú no podran contenir cautxú reciclat, olis vegetals, restes de vulcanitzat o qualsevol
altre substància perjudicial per a les propietats del junts o pel fluid que estigui en contacte amb ella.

S’amidaran per metres lineals de canonada totalment col·locada i s'abonaran segons els diàmetres als preus
que figuren en els quadres.

CARACTERÍSTIQUES:

El preu inclou el subministrament a peu d’obra del material, solera de formigó HM-20, instal·lació a la rasa del
tub, juntes, recobriment de formigó HM-20 i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada.

Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran atacables
per rosegadors.

La forma dels junts tindrà les següents propietats:
-

ARTICLE 417.- TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

Situació inicial.
− Duresa shore:

−
−
−
−
−

Mín.= 45
Màx.= 65
Tensió d'allargament : Mín.= 180 Kg/cm2
Extensió a la ruptura: Mín.= 350%
Compressió en bloc a 23 i 70 hores, màxim = 10%
Compressió en bloc a 70 i 22 hores, màxim
= 25%

417.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades, col·locats al
fons de la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub. L'execució de la unitat d'obra inclou les
operacions següents:

−
−
−
−
−
−

-

Després d'un anivellament accelerat:
− Tensió d'allargament: disminució respecte de la inicial = màxim 20%.
− Allargament de ruptura: disminució respecte de la inicial = màxim 20%.
− Disminució de duresa= 5%
− Absorció d'aigua en pes = 10
− Resistència a l'ozó = no es produiran fissures després de l'exposició a l'ozó.
FABRICACIÓ:

CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent
definit per a cada tram. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. Ha d'estar situat sobre un llit de
recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. El junt entre els tubs és
correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser
estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les
càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. En cas
de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Totes les gomes es fabricaran per extensió emmotllatge i seran curades de manera que qualsevol secció
densa, homogènia i lliure de porus, picades o qualsevol altra imperfecció.
Les característiques dels materials així com les característiques geomètriques toleràncies i diàmetres queden
determinats en la Norma ASTM C-76.
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Comprovació del llit de recolzament dels tubs
Replanteig i preparació de les unions
Execució de les unions dels tubs
Baixada dels tubs al fons de la rasa
Realització de proves sobre la canonada instal·lada
Reblert de la rasa amb sauló
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Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les
proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. La base del tub, els laterals i la
part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, ha d'estar reblert amb sauló. Per damunt del
tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de
condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:

efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada
instal·lada.
417.4.- Normativa de compliment obligatori

- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma
5.1.-IC: Drenaje

Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial

- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm

Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar

ARTICLE 420.- DRENS SOTERRANIS

417.2.- Condicions de procés d’execució

Els tubs seran de generatrius rectes, o amb les curvatures que corresponguin als colzes o peces especials,
amb toleràncies màximes de l'u i mig per cent (1,5%).

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de
la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. La descàrrega i manipulació
dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

El diàmetre interior i els gruixos de les parets seran les indicades en els plànols, amb toleràncies màximes del
cinc per cent (5%).

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. Durant el procés de col·locació no s'han de
produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta
ampla amb el recobriment adequat. Les canonades i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de
bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. Els tubs s'han
de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de
comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la
seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament
acceptat per la DF. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els
tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets. No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial
de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert
de la rasa.

Els tubs es col·locaran, sobre un llit de formigó HM-20 de 0,10 m de gruix, amb juntes del gruix més petit
possible en els punts singulars.
420.1.- Definició
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i normativa
DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb perforacions per a funció
drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm.
420.2.- Materials
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació.
S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys de l'1%
d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components tals com
estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de
pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a l'obra
seran els de la taula següent.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i
procedir de nou a fer la prova. No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la
DF.
417.3.- Unitat i Criteris d’amidament
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin

420.3 .- Característiques físiques
Característiques del material
Densitat (kg/ dm 3)
Coeficient de dilatació lineal

Valors
1,35-1,46
60-80 x 10-6 por ºC

Mètode d'assaig
UNE 53020/1973
UNE 53126/1979

Observacions
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Temperatura reblaniment
Resistència a tracció simple

79 ºC
500 kg/cm2

UNE 53118/1978
UNE 53112/1981

Allargament al trencament

80%

UNE 53112/1981

Absorció d'aigua
Opacitat

1 mg/cm2
0,2%

UNE 53112/1981
UNE 53039/1955

Càrrega d'assaig 1 kg
El valor menor de les 5
provetes
El valor menor de les 5
provetes.

-

El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos
sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (veure quadre de
dimensionament).

420.7.- Amidament i abonament
L'amidament es realitzarà per metres (m) realment col·locats, amb diferent preu segons el diàmetre. El preu
inclou sense que la relació sigui limitativa el subministrament del tub inclòs part proporcional de colzes, juntes
i peces especials, la realització del llit de formigó HM-20 de mínim 10 cm de gruix, la col·locació de la làmina
de geotèxtil envoltant la canonada i les graves, la instal·lació de la canonada de P.V.C. perforada i el
subministrament i l’estesa del material filtrant o grava.

420.4.- Fabricació dels tubs de p.v.c.
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec de
condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està perforada a
l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el
tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua
l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura
química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en cetones (dimetil-fornamida i
tetrahidrofurà).

ARTICLE 421.- REBLERTS LOCALITZATS DE MATERIAL DRENANT
421.1.- Definició
Consisteixen en l’extensió i compactació de materials drenants en rases o extradós d’obres de fàbrica.

En la seva configuració final la canonada és nervada exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-se un
alt moment d'inèrcia.

421.2.- Materials

420.5.- Juntes

S’ajustarà, en tots els casos, al que s’especifica en el PG-3.

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les
exposades anteriorment.

421.2.- Execució

Aquesta unió s'efectuarà per simple endollat o connexió cuidant únicament, que el fitting que ve col·locat en
el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua.

Les rases i zones on van col·locats els tubs que formen els drens subterranis del projecte, aniran omplerts de
material filtrant fins a les cotes assenyalades en els plànols en cada cas.

420.6.- Instal·lació en rasa

El Contractista proposarà a l'Eng. Director el material a utilitzar, que acompleixi les especificacions del
PG3/75 i posteriors modificacions, i abans de la seva utilització, haurà de tenir l'aprovació d'aquest.

a) Amb trànsit de vehicles
-

Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula
adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques.

-

El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran voltejats-embolicats en geotèxtil adequat.

La part superior de la rasa omplerta amb material filtrant, quan no porti immediatament damunt la cuneta de
formigó ni cap capa drenant de ferm, es segellarà amb un material impermeable, per impedir la colmatació
per arrossegaments superficials, i la penetració d'altres que no siguin les pròpies per a les quals està destinat
el drenatge.
Es col·locarà reblert d'aquest material filtrant a l’extradós dels murs de formigó, i/o on ordeni per escrit l'Eng.
Director.

-

El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la
calçada.
b) Sense trànsit de vehicles

421.5.- Amidament i abonament

-

Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material
filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotèxtil segons terrenys i
criteris del projectista.
c) Rebliment

S’amidarà i abonarà per metre cúbic (m3) realment executat, d'acord amb aquest projecte i/o les ordres
escrites de l'Eng. Director, mesurats sobre els plànols, no essent de pagament els augments per excés
d'excavació, delimitació de zona, etc.
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El preu inclou el material en obra, classificació, col·locació i quants medis, materials i operacions intervenen
en la correcta i complerta execució del reblert.

ARTICLE 423.- SUPERFICIE DRENANT

En els casos en els que el material filtrant embolcalli un tub de drenatge, aquest material s’abonarà dins la
unitat de metres lineals de tub dren .

Consistirà en formar una superficie de 15cm de graves de 5a 12mm recoberta amb làmina geotèxtil de 150
gr/m2.
S’amidarà i abonarà per superficie (m2) real.

ARTICLE 422.- GEOTÈXTIL I LÀMINES SEPARADORES
422.1.- Definició

ARTICLE 430.- CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT

Làmina separadora col·locada no adherida.

Consistirà en totes les operacions necessàries per a la connexió a la xarxa de clavegueram existent.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

S’amidarà i abonarà per unitats de connexió. El preu inclou i sense que la relació sigui limitativa, l’excavació
corresponent fins a descobrir la claveguera o el pou, enderroc suficient per a la connexió, connexió de la
canonada procedent de la nova xarxa amb els materials necessaris, reblert i compactat en tongades que
permetin assolir un 95% del P.M. i tot el que calgui per deixar la unitat totalment acabada.

- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.

ARTICLE 450.- MARC I TAPA PER A POUS DE REGISTRE

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.

450.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades

Les làmines han de cavalcar entre elles.

DEFINICIÓ:

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fosa per a pou de registre.

Cavalcaments: >= 5 cm

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

422.2.- Condicions del procés d’execució
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.

-

Comprovació i preparació de la superfície de recolzament

-

Subministrament i col·locació del bastiment amb morter

- Subministrament i col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella no ha de
provocar el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.

422.3.- Unitat i criteris d’amidament

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades prèviament amb
morter.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents:

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen

La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i mantenir el seu
pendent.

- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
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Toleràncies d'execució:

- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:

-

Ajust lateral entre bastiment i tapa ± 4 mm

-

Nivell entre tapa i paviment

± 5 mm

La capa ha de tenir el pendent especificat Al projecte o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F.

-

Paral·lelisme amb la paret

± 5 mm

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a projecte.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).

450.2.- Condicions del procés d’execució
CONDICIONS GENERALS:

Toleràncies d'execució:

El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material.

-

Nivell de la superfície:

-

Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric

-

Planor: ± 10 mm/3 m

450.3.- Unitat i criteris d’amidament
S’amidarà i s’abonarà per unitat (ut) del conjunt format per bastiment i tapa, realment col·locades.

TOT-U
Natural
Natural
Artificial
Artificial

TRÀFIC
T0, T1 o T2
T3 o T4
T0, T1 o T2
T3 o T4

NIVELL
± 20 mm
± 30 mm
± 15 mm
± 20 mm

CAPÍTOL 5.- FERMS I PAVIMENTS
ARTICLE 510.- TOT-U

511.1.2.- Condicions del procés d’execució

Es defineix coma tot-u el material granular, de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. S’anomena
tot-u artificial al constituït per partícules total o parcialment triturades, en la proporció mínima que s’especifiqui
en cada cas. Tot-u natural és el material format bàsicament per partícules no triturades.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra.

Per les especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C.
10/2002.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Pròctor Modificat, segons la norma NLT-108/72, s’ha
d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació.

ARTICLE 511 - BASES
511.1 – Bases de tot-u

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva
humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.

511.1.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès
entre 10 i 30 cm.

DEFINICIÓ:
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible
és la de la preparació per a col·locar la capa següent.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Aportació de material

-

Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al
centre per a cavalcar-les en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
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Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs,
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats
al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

- Estesa i vibrat amb estenedora de formigó
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració
mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de
la D.F.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas de col·locació amb regle vibratori:

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari
tornant a compactar i allisar.

-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Muntatge d'encofrats

-

Col·locació del formigó

TOT-U ARTIFICIAL:

-

Execució de junts de formigonat

-

Protecció del formigó fresc i curat

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també
s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el contrari.

- Desmuntatge dels encofrats
En el cas de col·locació amb estenedora:

TOT-U NATURAL:
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
511.1.3.- Unitat i criteris d’amidament
S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment col·locats en obra, amidat sobre perfils reals.

-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Col·locació d'elements de guiat de les màquines

-

Col·locació del formigó

-

Execució de junts de formigonat

- Protecció del formigó fresc i curat
CONDICIONS GENERALS:

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent.

La superfície acabada ha d'estar reglejada.

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.

511.1.4.- Normativa de compliment obligatori

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants
previstes.

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del
9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002).

Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del
gruix de la base i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han
d'estar plens de poliestirè expandit.

6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme."

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de
retracció.

511.2.- Bases de formigó
511.2.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades

Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck

DEFINICIÓ:

Toleràncies d'execució:

Formació de subbase o base de formigó HM-20 per a paviment.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
-

Estesa i vibrat amb regle vibratori

-

Gruix: - 15 mm

-

Nivell: ± 10 mm

-

Planor: ± 5 mm/3 m
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511.2.2.- Condicions del procés d’execució

d’enduriment, determinat segons l’esmentada norma, però realitzant els assaigs a una temperatura de
quaranta més menys dos graus Celsius (40±2º C), no podrà tenir lloc abans d’una hora (1 h).

El formigonat s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

Els sòls del projecte que s’hagin d’estabilitzar ‘in situ’ amb ciment, bé en el seu estat natural o bé després
d’un tractament previ amb calç, compliran les següents condicions respecte al fus granulomètric:

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.

Taula 512.1.2
Granulometria del sòl a estabilitzacions amb ciment

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la
superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions
climatològiques del lloc.

% material que passa acumulat (%
en massa)

Aquest procés ha de durar com a mínim:
-

Tipus de sòl

15 dies en temps calorós i sec

- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
511.2.3.- Unitat i criteris d’amidament
La base de formigó utilitzada en paviments per a vorera, si no es diu el contrari, restarà inclosa en
l’abonament dels metres quadrats (m2) del paviment esmentat.

Obertura dels tamisos UNE-EN
933-2 (mm)
80

2

0,063

S-EST2

100

>20

<50

S-EST3

100

>20

<35

Respecte al contingut de matèria orgànica, els sòls del projecte que s’hagin d’estabilitzar ‘in situ’ amb calç o
amb ciment compliran el que s’indica a la següent taula:

En el cas que la base de formigó sigui objecte d’abonament independent al del paviment, s’amidarà i abonarà
per metres cúbics (m3) col·locats, s’inclourà en l’abonament el subministrament, el transport, l’estesa, vibrat i
curat, així com els treballs necessaris per a deixar la unitat acabada.

Taula 512.2

511.2.4.- Normativa de compliment obligatori

Composició química del sòl
Tipus de sòl estabilitzat

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

Característica

Norma

Matèria orgànica (MO) (% en massa)

ARTICLE 512 .- SÒLS ESTABILITZATS I GRAVES TRACTADES
512.1.- Sòls estabilitzats in situ

UNE 103204

<1

<1

El contingut de sulfats solubles (SO3), en tant per cent (%) de la massa, serà inferior a u (1), segons la UNE
103201 i preparant la mostra segons la UNE-EN 1744-1.

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 512 del PGI-10.

El valor de l’índex de plasticitat dels sòls del projecte a estabilitzar amb ciment prevists al projecte complirà el
que se s’indica a la següent taula:

El tipus de sòl estabilitzat considerat en projecte és sòl tipus S-EST3 estabilitzat amb ciment.
512.1.1.- Materials
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 512.2 del PGI-10.

Taula 512.3.2

El tipus de ciment a emprar per a l’estabilització de sòls S-EST3 és ciment CEM II/B-S 32,5.

Plasticitat del sòl a les estabilitzacions amb ciment

El principi d’enduriment, segons la UNE EN 196-3, no podrà tenir lloc abans de les dues hores (2 h). No
obstant, si l’estabilització s’hagués de fer amb temperatura superior a trenta graus Celsius (30º C), el principi

Tipus de sòl estabilitzat
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S-EST2

≤15

≤40

S-EST3

≤15

≤40

NLT-254 i un (1) assaig d'inflament segons la UNE 103601. Aquests assajos es realitzaran a l'edat que fixi la
Direcció d’Obra a la vista dels resultats dels assajos descrits en l'apartat 5.2.1.2 d’aquest Plec.
Es realitzaran determinacions d'humitat i de densitat en emplaçaments aleatoris, amb una freqüència mínima
de set (7) per cada lot. En el cas que s’utilitzin sondes nuclears o altres mètodes ràpids de control, aquests
hauran estat convenientment contrastats i calibrats en la realització del tram de prova, amb els assajos de
determinació d'humitat natural, segons la UNE 103300, i de densitat in situ, segons la UNE 103503. Sense
perjudici d’això serà preceptiu que el calibratge i contrast d'aquests equips amb els assajos de les UNE
103300 i UNE 103503 es realitzi periòdicament durant l'execució de les obres, en terminis no inferiors a
quinze dies (15 d), ni superiors a trenta dies (30 d). En aquest cas, les determinacions de la humitat i densitat
es faran, com a mínim, una vegada cada dos-cents metres quadrats (200 m2).

512.1.2.- Control de qualitat
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 512.9 del PGI-10.
Abans d’iniciar l’estabilització, s’identificarà cada tipus de sòl, determinant la seva aptitud. El reconeixement
es realitzarà de la forma més representativa possible, mitjançant sondejos, cales o altres mètodes de presa
de mostres.

Es realitzarà com a mínim un (1) control diari de la dotació d'emulsió bituminosa utilitzada per al reg de curat
o protecció i, si s’escau, de l'àrid de cobertura.

De cada tipus de sòl, i sigui quina sigui la quantitat a estabilitzar, es prendran com a mínim quatre (4)
mostres, afegint-s’hi una (1) més per cada cinc mil metres cúbics (5.000 m3), o fracció, d'excés sobre vint mil
metres cúbics (20.000 m3) de sòl.

Es considerarà com lot de recepció, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els
quatre (4) criteris següents a una (1) sola capa de sòl estabilitzat in situ amb calç o amb ciment:

Sobre cada mostra es realitzaran els següents assajos:
•

Granulometria per tamisat, segons la UNE 103101.

•

Cinc-cents metres (500 m) de calçada.

•

Límit líquid i índex de plasticitat, segons les UNE 103103 i UNE 103104, respectivament.

•

Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de calçada.

•

Contingut de matèria orgànica, segons la UNE 103204.

•

La fracció construïda diàriament.

•

Contingut de sulfats solubles (expressats en SO3), segons la UNE 103201.

•

La fracció construïda amb el mateix material, de la mateixa procedència i amb el mateix equip i
procediment d'execució.

En el cas que el sòl sigui classificat com tolerable segons els criteris de l'Article 330 del PGI-10, es realitzaran
també els assajos:
•

Assaig de col·lapse, segons la NLT-254.

•

Assaig d'inflament, segons la UNE 103601.

La regularitat superficial de la capa executada es comprovarà mitjançant l'Índex de Regularitat Internacional
(IRI), segons la NLT-330, que haurà de complir l'especificat en la Taula 512.7 del PGI-10.
A més d’això quan es tracti de capes de coronació d'esplanades i per a les categories de trànsit pesat T00 a
T2, s'exigirà la deflexió patró màxima (Norma 6.3 IC de Rehabilitació de ferms), amidada entre els catorze
(14) i vint-i-vuit dies (28 d), des de la seva posada en obra, d'acord amb allò indicat en la Taula 512.8 del PGI
10.

Per al control d’execució, es prendrà diàriament un mínim de dos (2) mostres del sòl abans de mesclar-lo
amb la calç o amb el ciment, una al matí i una altra a la tarda, sobre les quals es determinarà la seva humitat
natural, segons la UNE 103300, i el contingut de sulfats solubles en aigua i àcid, segons la UNE-EN 1744-1.

Per controlar de manera més exhaustiva el contingut guixos del sòl procedent de pròpia obra es procedirà al
control diari sobre el material d’excavació i al control diari sobre el material estès abans del tractament.

Per cada lot, es prendran cinc (5) mostres aleatòries del sòl recentment mesclat amb la calç o amb el ciment
sobre les quals es determinarà l'índex CBR a set dies (7 d), segons la UNE 103502, per als sòls S-EST1 i SEST2 o la resistència a compressió simple, segons la NLT-305, per als sòls S-EST3. En ambdós casos, les
provetes es confeccionaran segons el procediment descrit en la NLT-310, amb la densitat exigida en obra.

512.1.2.1.- Criteris d’acceptació o rebuig
Per cada lot, la densitat mitja obtinguda no haurà de ser inferior a l'especificada en l’apartat 5.2.1.2 d’aquest
Plec i no més de dues (2) mostres podran presentar resultats individuals inferiors en dos (2) punts
percentuals a la densitat especificada.

Per cada deu mil metres cúbics (10 000 m3) de sòl estabilitzat in situ amb calç o amb ciment o una (1)
vegada a la setmana, si s'estabilitzés una quantitat menor, es realitzarà un assaig Próctor modificat de la
mescla, segons la UNE 103501.

Si això no es complís, es procedirà de la següent manera:
•

En el cas que el sòl original hagués presentat inflament o col·lapse en els assajos esmentats anteriorment,
per cada quaranta-cinc mil metres cúbics (45 000 m3) de sòl estabilitzat in situ amb calç o amb ciment o una
(1) vegada al mes, si s'estabilitzés una quantitat menor, es realitzarà un (1) assaig de col·lapse, segons la

Si la densitat mitja fos inferior en tres punts percentuals (3%) a la densitat especificada per a
cada tipus de material en l’apartat 5.2.1.3 d’aquest Plec, s'aixecarà la capa de sòl estabilitzat
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•

corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat per la Direcció d’Obra, per
compte del Contractista, al seu càrrec.

aquest es corregirà per compte del Contractista, al seu càrrec, sempre que això no suposi una reducció del
gruix de la capa per sota del valor especificat en els Plànols.

Si la densitat mitja obtinguda no fos inferior en tres punts percentuals (3%) a l'especificada,
s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat
corresponent al lot controlat.

Els resultats de la mesura de la regularitat superficial de la capa acabada no excediran dels límits establerts
al PGI-10. Si se sobrepassessin aquests límits, es procedirà de la següent manera:

Els assajos de determinació de la humitat tindran caràcter indicatiu i no constituiran, per si sols, base per a
l'acceptació o el rebuig.
Per a cada lot, la mitjana dels índexs CBR o de la resistència a compressió simple, segons el tipus de sòl
estabilitzat, no haurà de ser inferior al valor especificat en l’apartat 5.2.1.3 d’aquest Plec, i cap resultat
individual podrà ser inferior a aquest valor en més d'un vint per cent (20 %).
En el cas que la mitjana dels índexs CBR o de la resistència fos inferior al valor especificat, es procedirà de la
següent manera:
•

•

Les capes de sols estabilitzats in situ amb calç o amb ciment s’abonaran d’acord amb el preu que figura al
Quadre de Preus corresponent a:
G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de
préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o
dessecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric 18,23

No més de dos (2) individus de la mostra assajada del lot presentaran resultats que baixin d’allò especificat
en un deu per cent (10%).

En aquests preus s’inclouen el subministrament, selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa
i/o disgregació, humectació o dessecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació del sòl
de l’obra o de préstec amb el corresponent cànon, el ciment, l’aigua i totes les operacions necessàries per
finalitzar la capa en les condicions establertes en el present Projecte, incloses les juntes. No seran
d’abonament els escreixos laterals, les conseqüents de l’aplicació de la compensació d’un minvament de
gruixos en les capes subjacents ni d’altres actuacions, excepte les que explícitament s’indiquin no incloses en
els mateixos.

En el cas que el gruix mig obtingut sigui inferior a l'especificat, es procedirà de la següent manera:

Si el gruix mig obtingut fora superior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, es podrà
admetre sempre que es compensi el minvament de gruix amb el gruix addicional corresponent
en la capa superior per compte del Contractista, al seu càrrec.

Si és en menys d'un deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat, s'aplicarà una
penalització econòmica del deu per cent (10%).

Els sols estabilitzats in situ amb calç o amb ciment s’amidaran per metres cúbics (m3) de material realment
estabilitzat, mesurat sobre els Plànols de Projecte.

El gruix mitjà de la capa estabilitzada serà de 30 cm per les capes de sòl estabilitzat S-EST3 tant al tronc com
als ramals.

•

•

La preparació de la superfície existent, no donarà lloc al seu abonament per separat.

Si el resultat obtingut no fos inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat,
s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat
corresponent al lot controlat.

Si el gruix mig obtingut fora inferior al vuitanta per cent (80 %) de l'especificat, s'aixecarà la capa
de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material acceptat per la
Direcció d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec.

Si és en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat, es corregiran els defectes
mitjançant fresat per compte del Contractista, al seu càrrec. En el cas de les estabilitzacions
amb ciment, el refinament i la recompactació només podrà fer-se si s'està dintre del termini de
treballabilitat. Si s'hagués depassat aquest termini, es demolirà i reconstruirà totalment la zona
afectada, d'acord amb les instruccions de la Direcció d’Obra.

512.1.3.- Amidament i abonament

Si el resultat obtingut fora inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat,
s'aixecarà la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà, amb un material
acceptat per la Direcció d’Obra, per compte del Contractista, al seu càrrec.

•

•

L'aplicació del lligant bituminós per al reg de curat, així com l'eventual àrid de protecció superficial, inclosa la
seva estesa i piconat, s'abonarà d’acord amb l’indicat en aquest Plec.

No es permetrà en cap cas el recreixement en capa prima.

512.2.- Sòl-ciment

Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del Projecte no
excediran de les toleràncies especificades al PGI-10, ni existiran zones que retinguin aigua.

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 513 del PGI-10.

Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d‘entollament, la Direcció d’Obra
podrà acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi el minvament amb el gruix
addicional necessari, sense increment de cost per a GISA. Quan la tolerància sigui depassada per excés,

512.2.1.- Materials

El tipus de sòl-ciment a emprar en les obres del projecte és SC-40.

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 513.2 del PGI-10.
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S'emprarà l'emulsió asfàltica del tipus ECI-0. La seva dotació serà de 1.0 Kg/m2, podent l'Eng. Director
ordenar al seu judici la utilització del tipus ECL-1, i el Contractista haurà d'utilitzar-lo al mateix preu.

El tipus de ciment a emprar en la fabricació de bases de sòl-ciment és CEM II/B-S 32,5N.
El principi d’enduriment, segons la UNE EN 196-3, no podrà tenir lloc abans de les dues hores (2 h). No
obstant, si l’estesa es realitzés amb temperatura ambient superior a trenta graus Celsius (30º C), el principi
d’enduriment, determinat amb aquesta norma, però realitzant els assaigs a una temperatura de quaranta més
menys dos graus Celsius (40±2º C), no podrà tenir lloc abans d’una hora (1 h).

530.2.2.- Àrid

A la fabricació del sòl–ciment es podran utilitzar additius com retardadors de l’enduriment. Aquests tipus de
producte compliran l’especificat a l’apartat 29 de l’EHE-08 o normativa que la substitueix.

-

L’àrid a emprar, eventualment, serà sorra natural, sorra de matxuqueig o una mescla dels dos tipus.

-

El total de l’àrid haurà de passar pel fus 4 mm de la UNE-EN 933-2; i no contenir més d’un quinze
(15%) de partícules inferiors al fus 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, segons la UNE-EN 933-1.

-

L’àrid haurà d’estar exempt de pols, brutícia, terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o altres
materials estranys.

-

L’equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8, haurà de ser superior a quaranta (40).

-

El material haurà de ser “ no plàstic”, segons la UNE 103104

-

La seva dosificació serà de 6l/m2

512.2.2.- Amidament i abonament
La preparació de la superfície existent, no donarà lloc al seu abonament per separat.
El sòl–ciment s’amidarà per metres cúbics (m3) realment fabricats i col·locats en obra, mesurats en els
Plànols de seccions tipus.

530.6 Limitacions de l'execució

Les capes de sòl–ciment s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a:

Sense perjudici del que marca el PG3/75 i posteriors modificacions, es prohibirà el tràfic sobre el reg
d’emprimació, essent sols permesa la circulació limitada dels vehicles estrictament necessaris per a
l'execució de les mescles asfàltiques posteriors, amb la limitació del PG3/75 i posteriors modificacions i de les
que indiqui l'Eng. Director, i per això es farà una extensió d'àrid AE-5/2 de cobertura, amb dotació de 6 l/m2.

G935U012 m3 Base de sòl-ciment de granulometria SC40 o SC20, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
En aquests preus s’inclouen el subministrament del sòl de l’obra o de préstec amb el corresponent cànon, el
ciment, l’aigua i totes les operacions necessàries per finalitzar la capa en les condicions establertes en el
present Projecte, incloses les juntes. No seran d’abonament els escreixos laterals, les conseqüents de
l’aplicació de la compensació d’un minvament de gruixos en les capes subjacents ni d’altres actuacions,
excepte les que explícitament s’indiquin no incloses en els mateixos.

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment regats en obra, d'acord amb aquest projecte i/o les
ordres escrites de l'Eng. Director.

L'aplicació del lligant bituminós per al reg de curat, així com l'eventual àrid de protecció superficial, inclosa la
seva estesa i piconat, s'abonarà d’acord amb l’indicat en aquest Plec.

El preu inclou els materials en obra, operació d'escombrada i neteja prèvies a l'extensió, l'àrid de cobertura i
la seva extensió i quants medis i treballs intervenen en la correcta i complerta execució de la unitat.

ARTICLE 530 .- REGS D’EMPRIMACIÓ

ARTICLE 531 .- REG D'ADHERÈNCIA

530.1.- Definició

531.1.- Definició

Es defineix com a reg d’emprimació a l’aplicació d’un lligant hidrocarbonat sobre una capa granular, prèvia a
la col·locació sobre aquesta d’un tractament bituminós.

Es defineix com a reg d’adherència la aplicació d’una emulsió bituminosa sobre una capa tractada amb
lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació sobre aquesta de qualsevol tipus de
capa bituminosa que no sigui un tractament superficial de graveta, o una beurada bituminosa.

530.7.- Amidament i abonament

530.2.- Materials

531.2.- Materials, dotacions i execució de les obres

S’ajustarà al que s’especifica en l’article 530 del PG-3.

S’ajustarà al que s’especifica en l’article 531 del PG-3.

530.2.1.- Lligant bituminós

Serà d'aplicació el que s’ha expressat en l'Art. 513 "Emulsions asfàltiques" del present P.P.T.P.

Serà d'aplicació l'especificat en l'Art. 213 d'aquest P.P.T.P., on els tipus de lligants són EAI, ECI, EAL-1 o
ECL-1.
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ARTICLE 540.- BEURADA BITUMINOSA (SLURRY)

S'utilitzarà com lligant bituminós una emulsió del tipus ECR-1 amb una dotació cinc dècimes (0,5) de
quilogram de lligant per metre quadrat.

540.1.- Definició

L'Eng. Director podrà ordenar al seu judici la utilització d'altre tipus i el Contractista haurà de emprar-lo al
mateix preu.

Les beurades bituminoses per a la seva utilització en tractaments superficials de millora de la textura
superficial o segellat de paviments, són mescles fabricades a temperatura ambient amb un lligat
hidrocarbonat ( emulsió bituminosa), àrids, aigua i, eventualment, pols mineral d’aportació i addicions, llur
consistència és adequada per a la seva posta en obra i poden aplicar-se en una o vàries capes.

531.7 Amidament i abonament
L'emulsió s’amidarà per metres quadrats (m2) realment regats en obra, segons aquest projecte i/o les ordres
per escrit de l'Eng. Director, amb les toleràncies que determini aquest.

A efectes d’aplicació d’aquest article, el material definit en el paràgraf anterior, serà emprat d’acord amb el
que s’especifica en la taula 540.4 del PG-3, i el gruix en posta en obra no haurà d’excedir el que correspongui
amb la mida màxima nominal de l’àrid.

El preu inclou l'emulsió en obra, neteja i escombrada de la superfície, estesa i quantes operacions, medis i
materials intervenen en la correcta i complerta execució del reg.

La seva execució inclou les següents operacions:

ARTICLE 532.- REG DE CURAT
532.1.- Definició
Es defineix com a reg de curat a l’aplicació d’una pel·lícula contínua i uniforme d’emulsió bituminosa sobre
una capa tractada amb un conglomerant hidràulic, amb l’objectiu de donar impermeabilitat a tota la seva
superfície.

-

Estudi de la beurada bituminosa i obtenció de la fórmula de treball.

-

Preparació de la superfície que rebrà la mescla.

-

Fabricació de la beurada bituminosa d’acord amb la fórmula proposta.

-

Extensió de la beurada bituminosa.

Els materials, la fórmula de treball, la fabricació, la preparació de la superfície i l'aplicació de la beurada
acompliran l'establert a l'Article 540 del PG-3.

532.2.- Materials dotacions i execució de les obres

La dotació de la mescla serà com a mínim de 10 kg/m2.

S’ajustarà al que s’especifica en l’article 532 del PG-3.

S'amidaran per metres quadrats (m2) realment executats, i el preu inclou totes les operacions indicades més
amunt i tots els treballs que siguin necessaris per al correcte acabament de les obres.

Serà d'aplicació el que s’ha expressat en l'Art. 532 "Riegos de Curado" del present P.P.T.G.
S'utilitzarà com lligant bituminós una emulsió del tipus ECR-0 amb una dotació d’un (1,0) quilogram de lligant
per metre quadrat.

ARTICLE 542.- MESCLES BITUMINOSES EN CALENT

L'Eng. Director podrà ordenar al seu judici la utilització d'altre tipus i el Contractista haurà de emprar-lo al
mateix preu.

542.1.- Definició
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la combinació d’un lligant hidrocarbonat, àrids (inclòs el pols
mineral) i eventualment, additius, de manera que totes les partícules de l’àrid quedin recobertes per una
pel·lícula homogènia de lligant. El seu procés de fabricació implica escalfar el lligant i els àrids ( excepte,
eventualment, la pols mineral d’aportació) i la seva posta en obra ha de realitzar-se a una temperatura molt
superior a l’ambient.

El termini de curat un cop estès el reg no serà inferior a 24 hores. Durant aquest període no es podrà
estendre la capa de base.
532.7.- Amidament i abonament
L'emulsió s’amidarà per metres quadrats (m2) realment regats en obra, segons aquest projecte i/o les ordres
per escrit de l'Eng. Director, amb les toleràncies que determini aquest.

L’execució de qualsevol tipus de mescla bituminosa en calent inclou les següents operacions:

El preu inclou l'emulsió en obra, neteja i escombrada de la superfície, estesa i quantes operacions, medis i
materials intervenen en la correcta i complerta execució del reg.
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-

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball

-

Fabricació de la mescla d’acord amb la fórmula de treball.

-

Transport de la mescla al lloc d’ús.
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-

Preparació de la superfície que rebrà la mescla.

-

Estesa i compactació de la mescla.

− MAM
-

542.2.- Materials
S’ajustarà al que s’especifica en l’article 542 del PG-3.

- Capa de base amb relació ponderal filler/betum 1.0:
− S-25
− G-20
− G25
− MAM

-

-Camins per a vianants
− Va
L'Eng. Director indicarà la fórmula de treball a la vista dels assaigs i previ estudi i proposta del Contractista.

542.2.1.- Lligants bituminosos
El lligant a emprar serà betum asfàltic tipus B-40/50 en capes de rodament i intermèdia i tipus B-60/70 en
capa de base, microaglomerats Va en camins per a vianants i M-8/10 amb betum modificat amb polímers
elastòmers o asfalts naturals en capes de rodada del tipus anti - soroll.

542.4.- Estudi necessari per a l'execució de les obres

542.2.2.- Àrids

542.4.1 Instal·lació i fabricació

ÀRID GROS:

Les mescles bituminoses en calent es fabricaran mitjançant centrals de mescla contínua o discontínua,
capaces de manejar simultàniament en fred el nombre de fraccions d’àrid que exigeixi la fórmula de treball
adoptada. La planta asfàltica serà automàtica i d'una producció superior a cent tones per hora (100 t/h). Els
indicadors dels diferents aparells de mesura estaran col·locats en un quadre de comandament únic per a tota
la instal·lació. La planta comptarà amb dos sitges per l’emmagatzemament del filler d'aportació, la capacitat
conjunta de la qual serà la suficient per a dos dies de fabricació.

És la part de l’àrid total retinguda en el fus 2 mm de la UNE-EN 933-2. Serà procedent d’esmicolament.
ÀRID FI:
L'àrid fi serà sorra procedent d'esmicolament. El seu equivalent de sorra serà superior a quaranta-cinc (45)
en tots i cadascun dels acopis individualitzats que existeixin. La determinació dels mòduls de finesa dels àrids
d'un mateix acopi, no es diferenciaran 3%; considerant en cas contrari que la granulometria dels àrids es
diferent.

Els dipòsits per a l'emmagatzemament del lligant, en un nombre no inferior a dos, hauran de tenir una
capacitat conjunta suficient per a mig dia de fabricació, i al menys, de deu mil litres. (10.000)
El sistema de mesura del lligant i del filler d’aportació haurà de tenir una precisió de 0,3‰, i el àrid de

0,5%.

L'equivalent de sorra de la mescla àrid/filler serà superior a setanta (70).
FILLER:

La precisió de la temperatura del lligant, en el conducte d'alimentació, en la seva zona pròxima al mesclador,
serà de ± 2º G.C.

El filler serà totalment d'aportació (ciment 35A), exclòs el que quedi inevitablement adherit als àrids.

El percentatge d'humitat dels àrids, a la sortida de l’assecador serà inferior a 0.5%.

542.3.- Tipus i composició de la mescla

542.4.2.- Elements de transport

Segons la capa s'empraran els següents tipus:
-

-

Abans de carregar la mescla bituminosa, es procedirà a untar l'interior de les caixes dels camions amb una
capa lleugera d'oli o sabó, queda prohibida la utilització de productes susceptibles de dissoldre el lligant o
mesclar-se amb ell.

- Capa de rodament, amb relació ponderal filler/betum 1.3
− D-12
− S-12
− PA-12
− SMA – 12
− F 8/10

L'alçada de la caixa i de la cartela posterior seran tals que en cap cas existeixi contacte entre la caixa i la
tremuja de l'estenedora. Tindrà una capacitat mínima d'estesa de cinquanta tones per hora (50 t/h), i estaran
previstes de palpador electrònic. L'amplada de l'estesa mínima serà de 3.50 m. i la màxima de 7.40 m.

- Capa intermèdia, amb una relació ponderal filler/betum 1.2:
− D-20
− S-12
− S-20
− S25
− G20

542.4.4.- Equip de compactació
Les màquines a utilitzar per a la compactació i la seva forma d'actuació seran les següents:
-

Compactador de pneumàtics de pes no inferior de dotze (12) tones amb faldons, tenint una càrrega
per roda de al menys dos (2) tones, amb una pressió dels pneumàtics de nou (9) quilograms per
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La temperatura màxima de la mescla a la sortida de la planta serà de 165 G.C i la mínima serà de 160 G.C.

centímetre quadrat, aquest compactador no haurà d'allunyar-se de l’estenedora més de cinquanta
(50) metres, havent de ser reduïda aquesta distància en condicions meteorològiques desfavorables,
en cap cas es regaran els pneumàtics amb aigua.
-

542.5.5.- Transport de la mescla

Aquest compactador de pneumàtics haurà de moure's en una zona des de la immediata a
l’estenedora fins on la temperatura de la mescla sigui de cent quaranta (140) graus centígrads
(G.C.)

Es realitzarà de manera que la temperatura mínima de la mescla mitja en la tremuja de l’estenedora sigui de
153 G.C. L'aproximació dels camions a l’estenedora es farà sense xoc.
Qualsevol mescla que en arribar al lloc d'estesa tingui menys de cent cinquanta-cinc (155) G.C. serà
rebutjada i haurà d'anar a l'abocador autoritzat.

- Un corró tàndem de llantes metàl·liques , darrera amb allisadora i acabadora.
La compactació es farà mentre la mescla estigui el suficientment calenta perquè pugui ser efectiva, entre cent
trenta (130) i cent seixanta (160) G.C.

542.5.6.- Estesa de la mescla

Es disposaran marques en els cantells per a indicar als maquinistes la seva zona de treball, que els vigilants
que haurà de dedicar el Contractista a això, aniran corrent segons variï la temperatura de la mescla; per la
qual cosa el Contractista els proveirà de termòmetres adequats.

La velocitat de l'estesa serà inferior a cinc(5) metres per minut.

Hi haurà una marca de la zona límit dels 143 G.C. i una altra en els 130 G.C. per sota d'aquests es
suspendrà la compactació, en aquestes zones s’hauran d'aconseguir les densitats exigides.

El junt longitudinal d'una capa no haurà d'estar mai superposada a la corresponent de la capa inferior,
s'adoptarà el desplaçament màxim compatible amb les condicions de circulació, essent al menys de quinze
(15) centímetres.

Llevat d'autorització expressa de l'Eng. Director , en els trams de fort pendent, s'estendrà de baix cap amunt.

Si la producció de la planta es igual o superior a cent vint tones per hora (120 t/h) s'afegirà un segon
compactador de pneumàtics amb recollidor per a la sorra que arranca les rodes. Aquest equip de
compactació podrà ser substituït per un altre que inclogui compactadores vibratoris, sempre que acompleixi
les prescripcions exigides en aquest P.P.T.P., i compti al menys amb un compactador de pneumàtics, i sigui
aprovat per l'Eng. Director.

Sempre que sigui possible, el junt longitudinal de la capa de rodament es trobarà sota la banda de
senyalització horitzontal. L'estesa de la segona banda es realitzarà de manera que recobreixi un (1) o dos (2)
centímetres el cantell longitudinal de la primera, procedint amb rapidesa a eliminar l'excés de mescla.
En els trams d'estesa que ocasionalment quedaran oberts al tràfic i amb l'objecte de disminuir els riscs
d'accidents, es prendran les següents precaucions:

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Eng. Director amb quatre (4) dies d'anticipació al menys,
la data de començament dels acopis a peu de planta.

-

Diàriament quedarà tancat el junt longitudinal de l'estesa, programant el treball per a que no quedi
graó central.

-

Es disposarà d'operaris en cada extrem de la zona de l'estesa, suficientment comunicats entre si
mitjançant ràdio o testimonis per a efectuar l'alternativa del tràfic.

-

Es procurarà que les retencions del tràfic no superin els deu minuts consecutius.

-

Es senyalitzarà adequadament amb senyals de perill, prohibits avançaments, graó central i limitació
de velocitat, que es farà gradualment de 80 a 40 i a 20 Km/h, en intervals de 20 Km/h. i separades
les senyals 50 m. entre si.

-

S'assenyalaran els graons laterals o centrals, en el seu cas.

-

Es reiteraran les senyals cada Cinc-cents (500) metres en el seu cas.

-

No es permetrà l’estesa ni l'estància de cap maquinària ni a la carretera i en les seves proximitats,
quan existeixi poca visibilitat, posta de sol, boira, etc.

-

S'efectuarà un premarcatge provisional durant l'execució.

-

Els graons transversals de treball en els trams per on es doni circulació es suavitzaran al màxim.

-

El tall del junt longitudinal d'estesa serà perfectament vertical i recte.

-

Per a la realització de les juntes transversals es tallarà el cantell de la banda en tot el seu gruix,
eliminant una longitud de cinquanta (50) centímetres. Les juntes transversals de les diferents capes
estaran desplaçades un (1) metre com a mínim.

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un acopi prolongat.
Deu (10) dies abans del començament de la fabricació de la mescla bituminosa, es disposarà en acopis al
menys la meitat del total dels àrids precisos, sense que això pressuposi obligació d'abonament pels mateixos.
542.5.- Execució de les obres
542.5.1.- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball

Els criteris de projecte a aplicar segons la taula 542.3 del PG3/75 i posteriors modificacions seran els
corresponents a tràfic pesat, el Contractista estudiarà i proposarà la fórmula de treball a l'Eng. Director i no
valdrà fins que sigui aprovada per escrit per aquest. L'Eng. Director podrà modificar-la i fer els assajos que
cregui necessaris. La fórmula de treball vigent serà firmada per l'Eng. Director.
542.5.4.- Fabricació de la mescla
S'hauran de tenir aplegats en tot moment els àrids necessaris per a que no es pari la planta en un mes. No
havent de descarregar-los en els acopis que s'estiguin utilitzant en la fabricació. El consum d'àrids es farà
seguint l'ordre d'arribada dels mateixos.
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-

La temperatura mínima de la mescla a l'iniciar la compactació serà de 151 G.C.

-

En el cas de circumstàncies meteorològiques desfavorables la temperatura serà de 156 G.C.

El tram d'assaig serà una banda de cent (100) metres com a mínim.
542.9.- Amidament i abonament

-

La compactació s'iniciarà longitudinalment per el punt més baix de les diferents franges, i continuarà
cap el cantell més alt del ferm, encavallant els elements de compactació en les seves passades
successives que hauran de tenir longituds lleugerament diferents.
La densitat a obtenir serà del noranta-set (97) per cent per a capes menors de 6 cm de gruix, i del norantavuit (98) per cent per a capes de gruix major o igual a 6 cm.

El lligant bituminós emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent, no serà objecte d’abonament
independent donat que s'abonarà dintre de la unitat de tones realment emprades en obra de mescla
bituminosa en calent, si ho han estat d'acord amb el projecte, fórmula de treball autoritzada per l'Eng. Director
fent l'amidament a partir d'assaigs d'extracció de testimonis amb recuperació de betum i filler realitzades
diàriament, segons el previst en l'Art. 211 d'aquest Plec.

Immediatament després del piconat inicial, es comprovarà la superfície obtinguda en quant a bombatge,
peralts, rasants, regularitat de la superfície i demés condicions especificades.

Tots els assaigs de posta a punt de la fórmula de treball són a càrrec del Contractista, és a dir, no són
d'abonament.

Serà obligatori que el Contractista disposi en cada tall d'una regla de tres (3) metres i termòmetres adequats
per a comprovar la temperatura de la mescla en arribar, ( que hauran de ser rebutjats i la càrrega llençada a
abocador autoritzat si la temperatura es inferior a 155 G.C. o la fixada en cas de mal temps) en la tremuja de
l’estenedora i en l'estesa, durant el piconat, amb independència dels aparells i comprovacions que faci
l'administració simultàniament.

Les mescles bituminoses en calent s'abonaran per tones realment fabricades i posades en obra, d'acord amb
aquest projecte, la fórmula de treball aprovada per l'Eng. Director i les seves ordres escrites.
L'amidament es farà a partir de la comprovació geomètrica de la longitud i ample, cotes, peralts i irregularitats
de superfícies, el gruix i pes específic es determinarà per testimonis extrets del volum de la capa de M.B.C.
executada cada dia, amb una cadència d'un per a cada carril i cada cent (100) metres; desfasats els carrils
contigus cinquanta (50) metres, de manera que en cada calçada es farà una extracció cada cinquanta (50)
metres a portell, sense perjudici de que l'Eng. Director disposi un nombre major d'extraccions i altres
emplaçaments.

Es disposarà en el marge on siguin fàcilment visibles pels maquinistes una senyal de 143 G.C. i una altra
senyal de 130 G.C. per a indicar les zones fins on haurà d'actuar l'aplanadora de pneumàtics de no menys de
dotze (12) tones, (entre la mateixa aplanadora i els 143 G.C) i la llanta llisa de no menys de vuit (8) tones
(entre els 143 G.C. i els 130 G.C.) havent de suspendre i havent assolit la compactació, densitat i geometria
abans d'ells, en la zona de 130 G.C.

Si els valors resultants dels assajos de cada testimoni i de l'amidament del seu gruix corresponent al
projectat, a les prescripcions, fórmula de treball aprovada per l'Eng. Director i, en el seu cas, a les ordres
escrites del mateix, dins de les toleràncies admissibles es prendrà com gruix per a l'amidament la mitja
aritmètica de tots els testimonis i com a densitat anàlogament la mitja aritmètica de tots els testimonis. El
volum i la densitat resultant es multiplicaran per a obtenir el pes en tones realment executades.

L'equip descrit es mínim i convé una altra compactadora de pneumàtics que actuï en la segona zona, i essent
obligatòria si no assoleixen resultats satisfactoris amb l'equip mínim.
El Contractista haurà de tenir personal competent encarregat d'anar corrent ambdues senyals d'acord amb la
temperatura actual de la mescla en les zones corresponents. L'aplicació de la regla de tres (3) metres i
comprovacions de gruix, cotes i peralts s'aniran fent per personal competent , que el Contractista haurà de
disposar al efecte, al mateix temps que la compactació per a esbrinar que s'assoleixen les prescripcions
geomètriques mentre és possible per mantenir la mescla plàstica, corregint amb les aplanadores o afegint o
retirant mescla en calent. El Contractista i el personal anomenat hauran d'atendre a les indicacions que sobre
la mescla faci el Director directament o a través del seu personal d'obra.

Si algun d'aquests valors resultants de qualsevol testimoni difereix del paràmetre corresponent projectat en
més de la tolerància admissible, es procedirà de la mateixa manera que figura en l'apartat 211 d'aquest
P.P.T.P. que per els casos de testimonis amb resultats defectuosos, i segons que la valoració respecte a
l'especificat, sigui o no major del cinc (5) o del deu (10) per cent tant per defecte com per excés. En cap cas
seran d'abonament els excessos eventualment executats.

L'Eng. Director haurà de suspendre l'execució en qualsevol moment si comprova que no s'estan efectuant les
operacions anomenades de control i senyalització, temperatures, compactació d'acord amb elles, i control i
correcció geomètrica sobre la marxa.

Els preus inclouen els àrids, classificació, equip, maquinària, estudi, assajos de posta a punt i obtenció de la
F.D.T., transports, càrregues i descàrregues, fabricació, estesa, compactació, senyalització, ordenament del
tràfic, preparació dels junts, i quants mitjans i operacions intervenen en la correcta i complerta execució de la
unitat.

Un cop corregides les deficiències trobades, es continuaran les operacions de compactació.

S’abonarà per tona (T) de mescla bituminosa col·locada realment en obra, amb preu diferent cada tipus de
mescla bituminosa.

Les capes esteses es sotmetran també a un aplanat transversal mitjançant cilindres tàndem o corrons de
pneumàtics, mentre la mescla es manté en calent i en condicions de ser compactada, creuant en les seves
passades amb la compactació inicial.
El piconat en els llocs inaccessibles per els equips de compactació, s'efectuarà mitjançant picons de mà
adequats per a la tasca que es requereix realitzar.
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ARTICLE 550.- PAVIMENT DE FORMIGÓ

Els materials, les dosificacions, els assaigs previs i característics, els equips per a l'execució de les obres, els
trams de prova, l'execució de les obres, les toleràncies i les limitacions d'execució, seran assenyalades en els
"Anejos a la Instrucción de Secciones de Firme en autovías. O.M. 31 de Julio de 1986 (BOE 5/9)".

Es defineix com paviment de formigó el constituït per un conjunt de lloses de formigó en massa separades
per juntes transversals, o per una llosa contínua de formigó armat, en ambdós casos eventualment dotats de
juntes longitudinals; el formigó es posa en obra amb una consistència tal, que requereix la utilització de
vibradors interns per a la seva compactació i maquinària específica per a la seva estesa i acabat superficial.

551.2.- Amidament i abonament
El formigó compactat s'abonarà per metres cúbics (m3) realment construïts, mesurats segons les seccions
tipus que figuren en els plànols. No s'abonaran les operacions necessàries per a reparar les superfícies que
acusin irregularitats superiors a les tolerables o que presentin aspecte defectuós.

L'execució del paviment de formigó inclou les següents operacions:
-

Estudi i obtenció de la fórmula de treball.

-

Preparació de la superfície d’assentament.

-

Fabricació del formigó.

-

Transport del formigó.

-

Col·locació d'elements de guia i acondicionament dels camins de rodadura per a la pavimentadora i
els equips d'acabat superficial.

-

Col·locació dels elements de les juntes.

-

Posta en obra del formigó i col·locació d'armadures en paviment continu de formigó armat.

-

Execució de juntes en fresc.

-

Terminació.

-

Numeració i marcat de les lloses.

-

Protecció i guarit del formigó fresc.

-

Execució de juntes serrades.

El preu inclou la preparació de la superfície, el subministrament de formigó, l'estesa, les juntes i els acabats.
Els regs de curat s'abonaran per metre quadrat (m2) realment executats, el preu inclou la neteja i escombrada
de la superfície, els materials, l'estesa i quantes operacions siguin necessàries per a la completa execució de
la unitat.

ARTICLE 570.-VORADES
570.1.- Definició
Es defineixen com a vorades les peces o elements col·locats sobre una solera adequada, que constitueixen
una faixa o cinta que delimita la superfície de la calçada, la de una vorera o la d’un voral.

- Segellat de les juntes.
Els materials, el tipus i composició del formigó, l’execució de les obres i el control de qualitat s’ajustaran als
criteris que s’indiquen en l’article 550 del PG-3.

S’han considerat les formes de col·locació següents:

El paviment de formigó s'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment posats en obra i amidats en les
seccions tipus definides en els plànols.

- Sobre estructures
L’execució d ela unitat d’obra inclou les operacions següents:

Així mateix s'inclou en el preu unitari tots els mitjans auxiliars, mà d'obra i maquinària necessària per a un
correcte acabat.

ARTICLE 551.- FORMIGÓ COMPACTAT I REG DE CURAT
551.1 .- Descripció
S'anomena "formigó compactat" a una mescla homogènia d'àrids, aigua i conglomerant, que es posa a l'obra
de manera anàloga a una grava-ciment, tot i que el seu contingut de ciment és similar al d'un paviment de
formigó vibrat.
En la present unitat d'obra se seguiran les prescripcions de l'Article 513 del Plec de Prescripcions Tècniques
Generals, completades amb les contingudes en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
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-

Sobre base de formigó

-

Sobre esplanada compacta

-

Col·locació sobre base de formigó
− Preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
− Col·locació del formigó de la base
− Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

-

Col·locació sobre esplanada compactada o sobre estructures
− Preparació i comprovació de la superfície d’assentament
− Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
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570.2.- Materials

-

570.2.1.- Morter

L’abocada de formigó s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s’ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.

-

Si no s’especifica el contrari, el tipus de morter a utilitzar serà el morter de ciment designat com M450 en
l’article 611 del PG-3

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal autorització i les indicacions
explícites de la DF.

-

Les peces s’han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.

-

Durant l’adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s’ha de mantenir humida la
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de tres dies.
AMIDAMENT I ABONAMENT:

570.2.2.- Vorades de pedra
CONDICIONS GENERALS

L’amidament i abonament de la vorada recta i la vorada corba, es farà per metres lineals (m) realment
col·locats, mentre que la vorada bústia s’amidarà i abonarà per unitat (ut.) realment col·locada. El preu inclou
tan el subministrament com la col·locació, l’excavació, el llit de formigó, el rejuntat amb morter i tots els
treballs i materials necessaris per a deixar la unitat acabada.

Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions:
-

Han de ser homogènies, de gra fi i uniforme, de textura compacta.

-

No ha d’haver esquerdes, pels, barraques, nòduls, zones meteoritzades ni restes orgàniques.
Donaran un so clar al colpejar-les amb un martell.

-

Han de tenir adherència als morters.

-

S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.

-

Els junts entre les peces han de ser <=1cm i han de quedar rejuntats amb morter.

-

En col·locació sobre base de formigó ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.

S’abonarà amb preu diferent segons es tracti de vorada recta o corba o del tipus bústia i del tipus de material
i acabat de la vorada.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI:
UNE 41-027-53 ‘’Bordillos rectos de granito para aceras’’

- Les toleràncies d’execució seran per al replanteig ± 10 mm, nivell ± 10 mm, planor ± 4 mm/2m.
FORMA I DIMENSIONS:

570.2.3.- Vorades prefabricades de formigó
CONDICIONS GENERALS:

La forma i dimensions seran les indicades en els plànols.

Les vorades seran prefabricades de formigó tipus HM-25.

Es contemplen en el present projecte els següents tipus:
-

Vorada recta mecanitzada serrada i flamejada de 100 x 20 x 25 cm, de pedra granítica

-

Vorada corba mecanitzada serrada i flamejada, amb el radi assenyalat en els plànols i secció 20 x
25 cm, de pedra granítica

La vorada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni altres defectes. S’ha d’ajustar a les
alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. Els junts entre les peces han
de ser <=1cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.

-

Vorada tipus bústia mecanitzada serrada i flamejada que es col·locarà en els punts on hi hagi un
embornal, de pedra granítica
No s'admetran irregularitats més grans que 5 mm en les dimensions.

Ha de tenir un pendent transversal >=2%
Les toleràncies d’execució seran per al replanteig ± 10 mm, nivell ± 10 mm, planor ± 4 mm/2m.

No s’admetrà l’execució de trams corbs amb radis menors de 10 metres a base de trossos de vorada recta.
Tampoc s’admetrà l’ús de trossos de vorada menors de 50 cm.

FORMA I DIMENSIONS

EXECUCIÓ:

La forma i dimensions de les vorades, així com la seva ubicació queden totalment reflectits en els plànols.

S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5ºC i els 40ºC i sense pluges.

S'han projectat els següents tipus :

Els suport ha de tenir una compactació >= 90% de l’assaig PM i la rasant prevista.
La vorada es col·locarà sobre un llit de formigó del tipus HM-20, d'un gruix mínim de 10 cm i es rejuntarà un
cop col·locada amb morter del tipus MCP-5.

-

Vorada recta de 8 x 20 cm.

-

Vorada recta o corba de 20 x 25 cm.

-

Vorada recta de 40 x 20 x 7

En la col·locació sobre base de formigó s’ha de tenir en compte que:
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EXECUCIÓ:
S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5ºC i els 40ºC i sense pluges.

ARTICLE 571.- RIGOLES PREFABRICADES

Els suport ha de tenir una compactació >= 90% de l’assaig PM i la rasant prevista.

571.1.- Definició

La vorada es col·locarà sobre un llit de formigó del tipus HM-20, d'un gruix mínim de 10 cm i es rejuntarà un
cop col·locada amb morter del tipus MCP-5.

És una rajola composta d'un dau de formigó amb acabat lliscat.

En la col·locació sobre base de formigó s’ha de tenir en compte que:

571.2.- Procedència

-

L’abocada de formigó s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s’ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.

El contractista proposarà el subministrador a la Direcció d'Obra que haurà d'autoritzar la procedència.

-

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal autorització i les indicacions
explícites de la DF.

571.3.- Característiques generals

-

Les peces s’han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser de secció, de trenta centímetres (30 cm) de
llarg i trenta centímetres (30 cm) d'ample i 8 centímetres (8cm) de gruix. La cara superior de desgast serà
lliscada.

-

Durant l’adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s’ha de mantenir humida la
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de tres dies.
NORMES DE QUALITAT

Es fabricaran exclusivament amb formigó HM-25.

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit (28) dies,
mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrats (350 Kg/cm2).

571.4.- Normes de qualitat

Desgast per fregament:

Desgast de fregament:

-

Recorregut: mil metres (1000 m)
Kg/cm2).

Recorregut: Dos-cents cinquanta metres (250 m).

-

Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2).

-

Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6

-

Abrasiu: Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2) (per via humida).

-

Abrasiu: Sorra silícia un gram per centímetre quadrat, (1 gr/cm2) (per via humida).

-

Desgast mig en pèrdua d'alçada: Menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm).

-

Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: Inferior a un amb cinc mil·límetres (1,5 mm).

-

Resistència a flexo-compressió: seixanta/vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80
Kg/cm2).

571.5.- Recepció
No seran de recepció les rigoles, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha especificat
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm), en més o en menys.

RECEPCIÓ
Es rebutjaran vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.

Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs.

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions
assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (
1 cm).

571.6.- Mesurament i abonament

AMIDAMENT I ABONAMENT:

S'abonarà per metre lineal (ml) realment col·locat.

L’amidament i abonament es farà per metres lineals (m) realment col·locats. El preu inclou tan el
subministrament com la col·locació, l’excavació, el llit de formigó, el rejuntat amb morter i tots els treballs i
materials necessaris per a deixar la unitat acabada.

El preu inclou la preparació de la superfície d'assentament, el llit de formigó de anivellació, el
subministrament i col·locació de la pròpia rigola, el rejuntat i tots els acabats.

S’abonarà amb preu diferent segons es tracti de vorada recta o corba o del tipus bústia i del model de les
vorades.
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ARTICLE 572.- GUALS

-

572.1.- Materials i dimensions

Tipus Carmel de 120 x 120 cm i 160 x 160 cm formats per marc prefabricat de formigó i anelles de
fosa extraïbles.

-

Quadrats d’acer galvanitzat o corten de 120 x 120 cm i secció 200 x 10 mm.

-

Circulars d’acer galvanitzat o corten de diàmetre 120 cm i secció 200 x 10 mm.

-

Quadrat de mides exteriors 120x120 cm, format per 4 peces de granit de 20x10x110 cm.

Els guals poden ser per a vianants o per a vehicles.
Els guals per vianants seran de pedra granítica amb acabat flamejat i dimensions 120 x 40 x 10 cm. Es
composa d'un sèrie de peces centrals en forma de rampa i peces laterals a cada cantó en les quals es
contempla una sèrie de forats, en una banda per semàfors i l'altra per la col·locació de paperera.

573.2.- Execució
Es farà una petita excavació per tal d'allotjar la fonamentació de formigó HM-20, seguint la geometria de
l'escossell, amb una secció mínima de 15 x 15 cm. Un cop situades les peces, es farà el rejuntat, soldadura o
cargolat de les mateixes segons el cas.

Els guals per vehicles, també són amb pedra granítica i acabat flamejat amb dimensions 60 x 60 x 10 cm,
col·locats perpendiculars a la calçada. Es formen d’una sèrie de peces centrals en forma de rampa i altres
laterals amb cantell arrodonit.
No s'admeten irregularitats superiors a 5 mm en les seves dimensions.

573.3.- Amidament i abonament

572.2.- Execució

Es realitzarà per unitat d'escossell totalment acabada, la qual inclou part proporcional d'excavació, anivellat i
preparació de la base de terreny, fonaments de formigó HM-20, col·locació, rejuntat, soldadura o cargolat de
les peces i quants mitjans, materials i treballs siguin necessaris per a la completa i correcta execució
d'aquesta unitat.

Es col·locarà sobre fonaments de formigó HM-20 amb un gruix mínim de 10 cm per guals per vianants i
mínim de 20 cm per guals per vehicles. Posteriorment es realitza un rejuntat de les peces amb morter MCP-5.

L’abonament serà amb diferents preus segons el tipus, grandària i material de l’escossell

572.3.- Amidament i abonament
Es farà per metre lineal (ml) d'unitat realment acabada.

ARTICLE 574.- ESGLAONS

El preu inclou el subministrament del material, el transport a peu d’obra, la part proporcional de les peces
laterals, excavació, refí, fonaments de formigó, anivellament, col·locació i rejuntat de peces.

574.1.- Esglaons

S’abonarà amb preu diferent segons es tracti de gual per vianants o gual per vehicles.

574.1.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades

S’abonarà de forma independent el subministrament i la col·locació.

DEFINICIÓ:

El preu del subministrament inclou la compra del material, el transport a peu d’obra i la part proporcional de
les peces laterals. S’abonarà amb preu diferent segons es tracti de gual per vianants o gual per vehicles.

Esglaó format amb peces de pedra natural, marbre, terratzo o de pedra artificial col·locades a truc de maceta
amb morter.

El preu de col·locació inclou, sense que la relació sigui limitativa: excavació, refí, fonaments de formigó,
anivellament, col·locació i rejuntat de peces. La col·locació tindrà preu diferent si és per vehicles o per
vianants.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

ARTICLE 573.- ESCOSSELLS

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter

-

Col·locació de la beurada

- Neteja de l'esglaó acabat
CONDICIONS GENERALS:

573.1.- Materials i dimensions

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

Els escossells podran ser dels següents tipus:
-

-

L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.

De formigó prefabricats tipus "fiol" amb dimensions 120 x 120 cm i secció 20 x 7 cm.
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L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.

574.2.- Elements auxiliars per a esglaons

El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.

574.2.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.

DEFINICIÓ:

Les peces han d'estar col·locades amb junts entre elles >= 1 mm.

Formació d'esglaó amb peces ceràmiques col·locades amb morter de ciment, i arrebossades en el seu cas.

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les
especificacions de la D.T.
Toleràncies d'execució:
-

Planor ± 4 mm/m

-

Planor de les celles

-

Horitzontalitat

± 0,2%

-

Fals escaire

± 5 mm

-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Col·locació de les peces amb morter

- Arrebossat de l'esglaó, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Als graons no hi ha d'haver peces ceràmiques trencades, esquerdades o amb d'altres defectes que en
disminueixin la resistència o la qualitat.

± 2 mm

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superfície de recolzament per
al revestiment superior, plana i llisa.

574.1.2.- Condicions del procés d’execució

Els graons han de quedar horitzontals i s'ha d'ajustar a la sentenella prevista.

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.

Les peces ceràmiques han d'estar col·locades amb junts d' 1 cm. Aquests junts i els orificis de les peces han
de quedar plens de morter de ciment.

Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.

ACABAT ARREBOSSAT:

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua del morter.

L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la seva textura ha de ser uniforme.

S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, de
gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter.

574.2.2.- Condicions del procés d’execució

Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc.

CONDICIONS GENERALS:

L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests
límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.

S'ha d'eliminar la beurada sobrant i s'ha de netejar la superfície.

El suport ha de ser net i humitejat.

574.1.3.- Unitat i criteris d’amidaments

Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.

S’amidarà i abonarà per metre lineal (m) realment construït, en el preu s’inclou el subministrament de les
peces.

L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.

574.1.4.- Normativa de compliment obligatori

ACABAT ARREBOSSAT:

* NTE-RSR/84 ‘’Norma Tecnológica de la Edificación: Revestimiento de suelos. Piezas rígidas“

El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb força sobre les peces ceràmiques.
Durant el temps de cura del morter se n'ha d'humitejar la superfície.
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− Reblert dels junts amb morter

574.2.3.- Unitat i criteris d’amidament

CONDICIONS GENERALS:

S’amidarà i abonarà per metre lineal (m) de graó format realment.

Els llambordins hauran de complir les següents condicions:

574.2.4.- Normativa de compliment obligatori

Ser homogenis, de gra fi i uniforme, de textura compacta.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

No ha de tenir esquerdes, pels, nòduls, zones meteoritzades ni restes orgàniques. Donaran un so clar al
colpejar-los amb un martell.

ARTICLE 577.- PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL

Tenir adherència als morters.
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants
previstes.

577.1.- Paviment de llambordins de pedra natural
577.1.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats a
trencajunt, seguint les especificacions de la D.T.

DEFINICIÓ:
Es defineixen com a llambordins les pedres tallades en forma de tronc de piràmide, de base rectangular, per
a la seva utilització en paviments.
Per a la formació de paviment amb llambordins s'han considerat les formes de col·locació següents:
-

Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra

-

Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment

-

-

>= 2% i <= 8%

Junts entre peces

<= 8 mm

Toleràncies d'execució:

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Pendent transversal

-

Nivell

± 12 mm

-

Replanteig

-

Planor ± 5 mm/3 m

± 10 mm

FORMA I DIMENSIONS:

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col·locació del llit de sorra
− Col·locació i compactació dels llambordins
− Rebliment dels junts amb sorra
− Compactació final dels llambordins
− Escombrat de l'excés de sorra

La forma i dimensions de les llambordes seran les assenyalades en els plànols.
La seva cara superior serà plana i les vores no estaran trencades ni desgastades, tindran unes mides de
divuit a vint centímetres de llarg i de un a onze centímetres d’amplada, el canto serà de 14 a 16 cm.
La cara inferior tindrà com a mides les 5/6 parts de les homòlogues de la superior, les cares laterals estaran
tallades de manera que les juntes produïdes a l’executar el paviment no siguin superior a 8mm d’amplada.

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col·locació de la base de morter sec
− Humectació i col·locació dels llambordins
− Compactació de la superfície
− Humectació de la superfície
− Rebliment dels junts amb beurada de ciment

Els angles de fractura presentarà arestes vives.
QUALITAT
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per mere cúbic (2500Kg/m).
Resistència a compressió: No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat
(1.300kgf/cm2)

En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col·locació de llit de sorra
− Col·locació dels llambordins
− Compactació del paviment de llambordins

Coeficient de desgast: Serà inferior a tretze centèsimes de centímetre (0.13cm).
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Resistència a d’intempèrie: Sotmesos els llambordins a 20 cicles de congelació, no es presentaran esquerdes
ni alteracions.

-

Forats de mes d' 1,5 m2 es dedueixen al 100%

577.1.4.- Normativa de compliment obligatori

Aquestes determinacions es faran d’acord amb les normes UNE7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070..

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

577.1.2.- Condicions del procés d’execució

577.2.-Paviment de lloses de pedra natural

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:

577.2.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades

No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de
sorra.

DEFINICIÓ:

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

Formació de paviment amb peces de pedra calcària o granítica, amb acabat deixat de serra, buixardat o
arenat, col·locades a truc de maceta amb morter.

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Els junts s'han de reblir amb sorra fina.

-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final
amb sorra per acabar d'omplir els junts.

-

Formació de la base de formigó HM-20 de gruix mínim 10 cm.

-

Col·locació de la base de morter de gruix mínim 3cm.

-

Humectació i col·locació de les peces

-

Col·locació de la beurada de ciment

-

Neteja, protecció del morter fresc i cura

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

CONDICIONS GENERALS:

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter.

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.

Després s'han de reblir els junts amb la beurada.

La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.

JUNTS REBLERTS AMB MORTER:

Han d'estar col·locades en alineacions rectes segons l'especejament previst.

Els junts s'han de reblir amb morter de ciment.

S'han de respectar els junts propis del suport.

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

Els junts han de tenir un gruix <= 1,5 mm i s'han de reblir amb beurada de ciment.

577.1.3.- Unitat i criteris d’amidament

Toleràncies d'execució:

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, en l’abonament de la unitat s’inclou el
subministrament de les peces, la preparació de la base, el llit de sorra o de morter, la col·locació dels
llambordins, el rejuntat i tots els treballs necessaris per a deixar la unitat acabada, amb deducció de la
superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents:
-

Forats d' 1,5 m2 , com a màxim

no es dedueixen
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-

Nivell

± 10 mm

-

Planor ± 4 mm/2 m

-

Celles <= 2 mm

-

Rectitud dels junts

<= 3 mm/2 m
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577.2.2.- Condicions del procés d’execució
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.

ARTICLE 578.- PAVIMENTS DE PANOT

La superfície del suport ha de ser neta i humida.

578.1.- Definició i condicions de les partides executades

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.

DEFINICIÓ:

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2,5 cm de gruix, s'esperarà 24 h i
després s'estendrà la beurada.

Formació de paviment de panot col·locat amb una capa de 3 cm de gruix mínim de morter sobre base de
formigó HM-20 de 10 cm de gruix mínim.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents, sense que la relació sigui limitativa:

577.2.3.- Unitat i criteris d’amidament
S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, s’inclou el subministrament dels materials,
formació de base de formigó HM-20 de 10cm de gruix mínim si fos necessària, col·locació i rejuntat de les
peces amb un gruix mínim de 3 cm de morter i tots els treballs necessaris per a deixar la unitat acabada, es
tindrà en compte la deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
-

Obertures d' 1,00 m2, com a màxim

No es dedueixen

-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.

-

Formació de base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix mínim.

-

Col·locació de capa de morter de 3 cm de gruix mínim.

-

Col·locació de les peces de panot

-

Humectació de la superfície

- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:

- Obertures de més d' 1,00 m2
Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants
previstes.

El preu de la unitat variarà segons les dimensions, formes i materials de les peces.

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.

577.2.4.- Normativa de compliment obligatori

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.

*NTE-RSR/84- Norma Tecnológica de la Edificación: Revestimiento de suelos. Piezas rígidas“.

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.

578.1.- Emmacat de pedra

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han
d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la base.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.

− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col·locació i compactació de les pedres

Pendent transversal: >= 2%

S’amidarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, el preu inclou el subministrament de la pedra i tots
els treballs necessaris per a deixar la unitat acabada.

Toleràncies d'execució:
-

Nivell: ± 10 mm

-

Replanteig: ± 10 mm

-

Planor: ± 4 mm/2 m

-

Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
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−
−
−
−

578.2.- Condicions del procés d’execució
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.

-

No s'ha de trepitjar després d'haver abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
578.3.- Unitat i criteris d’amidament

Les rajoles seran de les característiques especificades en l'Art. 220 d'aquest P.P.T.P.
El seu amidament es farà en planta i s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, d'acord amb
aquest projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director.
El preu inclou el subministrament de la peça a obra, anivellació de la base i la seva compactació, execució de
la base de formigó, el morter o l’àrid segons el cas, la col·locació de les peces i quants medis, materials i
treballs intervenen en la complerta i correcta execució de d'aquesta unitat.

Forats d' 1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen

- Forats de mes d' 1,5 m2: es dedueixen al 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants
previstes.

ARTICLE 579.- PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ

Els llambordins o lloses han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar
col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T.

579.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades
DEFINICIÓ:

Pendent transversal: >= 2%, <= 8%

Formació de paviment amb peces de formigó. En el present projecte es contemplen els següents tipus:

Junts entre peces: <= 8 mm

-

Paviment de lloses de formigó de dimensions 20x20x7 cm tipus Vulcano de Breinco o equivalent,
de color gris.
S'han considerat les formes de col·locació següents:
-

Toleràncies d'execució:

Paviment de lloses de formigó, col·locades amb 3 cm de gruix mínim de morter sobre base de
formigó HM-20 de120 cm de gruix amb malla electrosoldada de 150x150 d=6mm

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Col·locació de la base de morter

Nivell: ± 12 mm

-

Replanteig: ± 10 mm

-

Planor: ± 5 mm/3 m

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
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579.2.- Condicions del procés d’execució

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

En la col·locació amb morter sobre base e formigó amb malla electrosoldada
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
− Formació de base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix mínim amb malla electrosoldada
150x150 d=6mm.
− Col·locació dels llambordins o lloses amb 3 cm de gruix de morter
− Reblert dels junts amb morter

Els paviments s'executaran sobre l'explanació o reblert corresponent un cop anivellat i compactat, segons les
especificacions dels plànols.

S’amidarà i s’abonarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, s’inclou el subministrament de la lloseta i
demés materials, execució de la base de formigó de 10cm de gruix mínim en cas que fos necessària, estesa
de capa de morter de gruix mínim de 3 cm, col·locació de les llosetes, beurada de ciment i tots els treballs
necessaris per a deixar la unitat acabada, així com encaixos, etc. Tenint en compte en l’amidament la
deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents:
-

Humectació i col·locació dels llambordins o lloses
Compactació de la superfície
Humectació de la superfície
Rebliment dels junts amb beurada de ciment
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Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final
amb sorra per acabar d'omplir els junts.

Sobre aquesta capa una vegada adormida, s'estendrà una capa de morter de gruix mínim de 3 cm suficient
per assentament de les rajoles.

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.

Les rajoles seran de les característiques especificades en l'Art. 220 d'aquest P.P.T.P.

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

580.2 Amidament i abonament

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

La seva medició es farà en planta i s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, d'acord amb
aquest projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director.

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.

El preu inclou la lloseta en obra, anivellació de la base i la seva compactació, el formigó d'assentament, el
morter, i quants medis, materials i treballs intervenen en la complerta i correcta execució de d'aquesta unitat.

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

ARTICLE 581.- ALTRES PAVIMENTS

JUNTS REBLERTS AMB MORTER:
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment.

581.1.- Paviment de totxo a sardinell

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

El paviment de totxo sardinell s'executarà sobre l'explanació o reblert corresponent un cop anivellat i
compactat, estenent una capa de regularització de formigó tipus HM-20 no menor a deu (10) centímetres de
gruix.

579.3.- Unitat i criteris d’amidament

Sobre aquesta capa una vegada adormida, s'estendrà una capa de morter de gruix suficient per assentament
dels totxos.

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, amb deducció de la superfície
corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents:
-

Forats d' 1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen

-

Forats de mes d' 1,5 m2: es dedueixen al 100%

Els totxos seran de les característiques especificades en l'Art. 222 d'aquest P.P.T.P.
La seva medició es farà en planta i s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, d'acord amb
aquest projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director.

579.4.- Normativa de compliment obligatori

El preu inclou el totxo en obra, anivellació de la base i la seva compactació, execució de la base de formigó,
el morter, i quants medis, materials i treballs intervenen en la complerta i correcta execució de d'aquesta
unitat.

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del
9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002).

ARTICLE 582.- ENCINTATS
ARTICLE 580.- VORERA

Element utilitzat com a delimitació de tipus de paviments i es poden considerar els següents tipus.

580.1 Definició

-

Peces de pedra natural.

La vorera s'executarà sobre l'explanació o reblert corresponent un cop anivellat i compactat, estenent una
capa de regularització de formigó tipus HM-20 no menor a deu (10) centímetres de gruix.

-

Peces prefabricades de formigó.

-

De formigó in situ.
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-

Planxes d’acer galvanitzat.

-

Planxes d’acer cor-ten.

Les tipologies que s’han tingut en compte en el present projecte son:
-

Encintat de planxa d’acer galvanitzat de 200x10 mm, sobre base de formigó hm-20 o ancorat a base
de formigó de paviment projectat.
S’amidarà i abonarà per metre linial totalment col·locada, el preu inclou l’element de l’encitant en obra,
anivellació de la base i la seva compactació, el formigó d'assentament, el morter si fos necessari o elements
d’ancoratge, i quants medis, materials i treballs intervenen en la complerta i correcta execució de d'aquesta
unitat.
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CAPÍTOL 6.- ESTRUCTURES

610.3.- Tipus

ARTICLE 600.- ARMADURES A EMPRAR EN FORMIGÓ ARMAT

Els tipus de formigó definits en l'Art. 610 del PG3/75 i posteriors modificacions a executar en el present
projecte correspondrà als següents:

600.2.- Materials

HM-20

Seran barres corrugades especificades en l'Art. 241 d'aquest P.P.T.P. i tot el que s'especifica en la Instrucció
EHE.

També es col·locarà en protecció de tubs, com a formació de paviments i en assentaments de vorades i
voreres, considerant en aquests casos el seu abonament dins de la corresponent unitat d'obra.

Aquestes barres s'utilitzaran també en les armadures passives dels taulers pretesats.

També a col·locar en fonaments de senyals i pòrtics de trànsit, en pous de registre, embornals, arquetes,
conductes per a cables sota calçada i fonaments de punts de llum i semàfors, considerant el seu abonament
dins la corresponent unitat d'obra.

600.7.- Amidament i abonament

En massa, a col·locar en proteccions en general.

HA-25
Per armar, a col·locar en, pantalles, fonaments i alçats de murs i piles, taulers armats i
voreres d'estructures.

L'amidament i abonament s'efectuarà aplicant als quilograms realment emprats en obra, d'acord amb aquest
projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director.
El preu inclou l'adquisició de l'acer, el seu transport, acopi, tall i doblegat, retall, despunts, solapes que no
estiguin explícitament assenyalades en els plànols, ancoratges, separadors i quants medis, materials i
treballs intervenen en la complerta i correcta execució de les armadures.

HA-30

En els taulers de les obres de fàbrica.

HA-40

En taulers de pretesat de l'estructura i en lloses prefabricades de les obres de fàbrica.

610.4 .- Execució de les obres

Les armadures complementàries disposades a les zones de juntes, impostes , baranes i empits de murs o
taulers es consideraran incloses en els preus unitaris de les mateixes i per tant no seran objecte
d'abonament.

Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants.
Es fabricarà, sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i mig
(1,30''), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme a cada barreja.

ARTICLE 610.- FORMIGONS

A més de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents:

610.1.- Definició

-

Els formigons acompliran les condicions establertes en l'Art. 610 del PG3/75 i posteriors modificacions, i en la
Instrucció EHE.

La instal·lació de transport i posta a l'obra es farà de manera que el formigó no perdi capacitat ni
homogeneïtat.

-

No es podrà abocar lliurament el formigó des d'una alçada igual o superior a un metre cinquanta
centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància.

610.2.- Ciment

-

Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes pel transport o per la posta en obra del formigó, sense
l'autorització del Facultatiu encarregat.

El ciment a emprar en la fabricació dels formigons serà l'especificat en l'Art. 202 d'aquest P.P.T.P.

-

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les
característiques del formigó. Per al formigonat, en temps fred o calorós, se seguiran les
prescripcions de l'EHE.

-

Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat.

-

El vibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment,
sense que es mogui horitzontalment mentre estigui submergit al formigó.

-

Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de
pedres i de barraques.

-

En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les Normes especificades a l'EHE.

ADDICIONS
L'Eng. Director podrà ordenar la utilització d'airejants, anti-congelants plastificants, tenint aquests que
acomplir amb l'especificat en l'Art. 281 i l'Art. 283 del PG3/75 i posteriors modificacions, i sense que això
suposi cap variació en el preu del formigó.
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610.7.- Amidament i abonament

-

La situació de les juntes de construcció serà fixada del Director, de manera que acompleixin les
prescripcions de L'EHE i procurant que llur nombre sigui el menor possible.
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà amb sacs de gerga
humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics.
-

Abans de començar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona
unió del formigó fresc amb el que està endurit.

-

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com
a mínim, durant els set (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides,
mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se
constantment humides.

-

La temperatura de l'aigua utilitzada al reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó,
per tal d'evitar la producció de badadures per refredament brusc.

-

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials
impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu.

Els formigons considerats com unitats d'abonament independent s'abonaran per metres cúbics (m3),
col·locats en obra segons aquest projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director, aplicant els preus
corresponents als diferents tipus esmentats en l'apartat 610.3 d'aquest Article.
El preu inclou, a més de quant s'especifica en l'Art. 610 del PG3/75 i posteriors modificacions, addicions,
vibrat, i quants materials, medis i treballs intervenen en la complerta i correcta execució del formigó.
El preu serà diferent segons la seva resistència i en alguns casos la seva utilització.
No seran objecte d'abonament independent els formigons que formen part d'altres unitats com canonades,
baranes, lloses de tauler, fonaments de senyals etc.

ARTICLE 617.- MORTER PER A REVESTIMENT
617.1.- Condicions del material

610.5.- Curat
El curat s'efectuarà pel procediment de reg amb aigua, mantenint el formigó amb l'aspecte fosc d'estar
mullada la seva superfície, durant al menys sis dies (6) sense interrupció des del seu adormiment, pel que el
Contractista haurà de mantenir el seu equip de medis i personal necessaris permanent a tal fi.

Conglomerants:
Ciment Pòrtland Blanc P-450-B (1/45-B)
Àrids o càrregues minerals: Calcaris i Silicis de granulometria compensada
Additius i altres:
Retenidors d'humitat, hidròfugs de massa,
fibres airejants plastificants, pigments, etc...

610.6.- Control de qualitat

Contingut total aproximat: 25 ± 1%
Contingut total aproximat: 74,4 ± 1%
Contingut total aproximat : 0.01%

El nivell de control de qualitat s'ha fixat en els plànols d'acord amb l'Instrucció EHE, i quan el valor de la
resistència característica estimada sigui inferior a la resistència característica prescrita, es procedirà com
segueix:
617.2.- Característiques del morter

A) Si fest > = 0.9 fck l'obra s'acceptarà, reduint l'abonament de la unitat en percentatge el doble que la
reducció de la resistència.
B) Si fest < = 0.9 fck es procedirà a enderrocar i reconstruir les parts corresponents a càrrec del Contractista, o
a reforçar-les, igualment a càrrec del Contractista, segons decideixi l'Eng. Director.

Aigua d’amasat, %
Densitat aparent del producte, a 20ºC, Kg/dm3
Densitat aparent de la pasta (**) a 20ºC, Kg/dm3
Capil·laritat
Resistència a compressió, Kp/cm2
Resistència a flexotracció, Kp/cm2

En cas d'haver optat per assajos d'informació i resultar aquests desfavorables, podrà l'Eng. Director ordenar
les proves de càrrega, abans de decidir la demolició o l'acceptació.
Qualsevol reparació necessària de l'element serà realitzada sense rebre el Contractista cap abonament per
ella . Un cop realitzada la reparació quedarà a judici de l'Eng. Director la penalització per la disminució de
resistència del formigó en la mateixa proporció que en l'apartat A).
En qualsevol cas sempre que sigui fest < fck el Contractista té dret a que es realitzi al seu càrrec sota la
direcció de l'Eng. Director els assajos d'informació previstos en l'Art. 70 de la Instrucció esmentada. En
aquest cas la base de judici es traslladarà al resultat d'aquests últims.

617.3.- Posada a l’obra
La posada a l’obra del producte es realitza, en general, a través d'empreses autoritzades pel fabricant i, en
qualsevol cas, sota control i assistència tècnica d'aquest.
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El morter fresc s'aplica sobre el parament a recobrir, mecànicament manual, amb una llana tradicional en
aquest últim cas.

Retenció d'aigua (sota 50 mm de Hg de depressió
durant 5 min.) %

L'espessor mig d'utilització està comprès entre 10 i 22 mm, i en cap cas ha de ser inferior a 8 mm. Per a
millorar la uniformitat del parament, es cas necessari s'aplica una capa prèvia reguladora.

-

En el cas d'aplicar el producte en espessors superiors a 15 mm, serà necessari realitzar el revestiment en
vàries capes, per a prevenir el risc d'aparició de fissures en el mateix.

El revestiment ha d'interrompre's obligatòriament a nivell de les juntes estructurals.
La distància entre juntes d'execució, ve fixada per la distància de la talla que pot ésser aplicada d'una
vegada.
A més de respectar les juntes constructives, es recomana establir juntes de treball per a facilitar la tasca i
eliminar enllaços.

Distància vertical entre juntes horitzontals : 2.20 m

-

Distància horitzontal entre juntes verticals : 7 ± 1 m

S'amidarà i abonarà per metre quadrat realment executat. El preu inclou el subministrament i l'aplicació
completa del producte, així com la part proporcional de juntes.

ARTICLE 625.- ACER INOXIDABLE EN XAPA I TUBS

617.4.- Assaigs
-

-

Es defineixen en el present article totes i cada una de les condicions que hauran d'acomplir els elements
inclosos dins de les unitats d’acer inoxidable tipus AISI 316.

1.38 ± 0.05
99.4 ± 0.5
71.6 ± 0.5

625.2.- Condicions Generals
La forma i dimensions de l'estructura seran les assenyalades en els plànols i no és permès al contractista la
modificació de les mateixes sense autorització explicita del director de les obres.

Granulometria:
Residu sobre 1.25 mm%
Residu sobre 0.16 mm%
Ph

-

625.1.- Definició

Del producte en pols:
Densitat aparent de la polsada no compactada,
Kg/dm3
Contingut de cendra a 450ºC %
Contingut de cendra a 900ºC %

Dins del preu s'han inclòs les següents operacions:
5.1 ± 0.5
47.3 ± 0.5
12.1 ± 0.5

Del producte en pasta (*)
Densitat aparent, Kg/dm3

1.88 ± 0.1
180
63
140.000
0.8
0.7
0.30

617.5.- Amidament i abonament

La separació màxima entre juntes horitzontals de treball és la següent:
-

Del producte endurit (1)
Densitat aparent, Kg/dm3
Resistència a compressió, daN/cm2
Resistència a flexotracció, daN/cm2
Mòdul d'elasticitat dinàmic, daN/cm2
Retracció (2), mm/m
Capil·laritat (C), g/dm2 min
Permeabilitat al vapor, g/cm2 mm Hg

JUNTES:

99.0 ± 0.5

1.98 ± 0.05

-

Realització de plànols de taller

-

Subministrament de tots els elements de unió necessaris per al correcta muntatge de l'estructura.

-

Execució de l'obra en taller

-

Imprimació de la imprimació antiòxid i pintura en dues capes segons el que s'especifiqui en el
present plec.

-

Transport de l'estructura per peces des del taller fins a l'obra.

-

Muntatge de l'estructura en obra
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625.3 Manipulació dels perfils

La unitat inclou tots els materials i operacions necessaris per deixar totalment acabada i instal·lada la unitat
d'obra en el seu emplaçament definitiu.

Tan l'aplanament com el redreçament de xapes, plans o perfils, es realitzarà amb premsa o maquina de
corró i no està permès l’ús de la maça o del martell. Tant aquestes operacions com les de corbat o
conformació de xapes es realitzaran en fred però amb temperatures del material no menors que 0º C. En les
operacions de corbat i plegat s'evitarà l'aparició de bonys en les zones comprimides i escletxes en les zones
traccionades.

ARTICLE 661.- PARETS DE MAÇONERIA

Les operacions de tall es realitzaran sempre amb serra,plasma o oxitall tenint-se que eliminar posteriorment
les irregularitats que hagin aparegut.

661.1.1.- Definició

661.1.- Definició i característiques dels elements

Elaboració de pedres per a parets de maçoneria.

625.4 Unions

S'han considerat els tipus següents:

Podran ésser del tipus soldades o cargolades.
Les unions cargolades s'ajustaran a l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer.
Les unions soldades es podran realitzar per a qualsevol d'aquests procediments:

-

Pedres granítiques o calcàries carejades

-

Pedres granítiques o calcàries adobades

-

Carreus de pedra granítica o calcària

-

Soldadura elèctrica amb elèctrode fusible revestit.

661.1.2.- Característiques generals:

-

Soldadura elèctrica per arc en atmosfera gasosa.

-

Soldadura elèctrica per arc amb elèctrode tubular.

Les pedres han d'estar netes de fang, guix i d'altres matèries estranyes.
No ha de tenir defectes a la seva estructura interna (esquerdes, forats, pèls, etc.).

- Soldadura elèctrica per arc submergit amb elèctrode fonible.
Abans de començar els treballs de soldadura sotmetrà a l’aprovació de la Direcció de les Obres una
memòria on quedarà ben detallat tot el procediment amb el mètode i tipus de materials a amprar.

PEDRES CAREJADES:
Ha de tenir la superfície de la cara vista i les arestes tallades. La cara vista ha de ser poligonal.

625.5 Mesurament i abonament

PEDRES ADOBADES:

L'acer inoxidable s’amidarà i abonarà per quilograms d’acer col·locat inclòs totes i cada una de les
operacions i medis necessaris per fer-ho. No serà objecte d'abonament independent en el cas de les baranes
o altres unitats en les que el seu cost es consideri inclòs.

Ha de tenir els paraments de recolzament i les arestes tallades per aconseguir superfícies d'assentament
planes.
CARREU:
Ha d'estar tallat en forma de paral·lelepípede, amb les cares planes i les arestes rectes.

ARTICLE 659.-FÀBRICA DE GABIONS

Les cares d'assentament han de ser paral·leles.

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 659 del PGI-3.

Les cares han d'estar acabades amb el cisell i les arestes amb el cisell ample.

6.3.2.1 Amidament i abonament

661.2.- Condicions d’execució i d’utilització

La fàbrica de gabions s'amidarà per metres cúbics (m3) realment col·locats, mesurats sobre els Plànols.

No hi ha condicions específiques del procés d'elaboració.

La fàbrica de gabions s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a:

661.3.- Unitat i criteris d’amidament
Metres cúbics (m3) de volum necessari elaborat a l'obra.
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661.4.- Normativa de compliment obligatori

Els junts entre els diferents taulers hauran de permetre l'entumiment dels mateixos, per la humitat del reg o
de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

680.3 .- Amidament i abonament
Els encofrats s'amidaran i abonaran pels metres quadrats de superfície de formigó realment encofrada i
amidada sobre els plànols.

ARTICLE 680.- ENCOFRATS

El preu unitari inclou tots els dispositius i operacions necessàries per evitar qualsevol moviment de l'encofrat
durant el formigonat i primer enduriment del formigó. També inclou els tancaments no fixats en els plànols, el
desencofrat, i les bastides necessàries per al sosteniment de l'encofrat i el formigonat.

680.1.- Definició
En el present projecte s'han considerat els tipus d'encofrats següents:
-

Encofrat pla en paraments vistos

-

Encofrat pla en paraments ocults

-

Encofrat corb en paraments vistos

-

Encofrat perdut pla entre bigues de taulers

ARTICLE 696- ARREBOSSATS I ENGUIXATS
696.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades
DEFINICIÓ:

- Encofrat d'elements horitzontals
Es realitzaran d'acord amb les especificacions del Plec General completant o substituint, si cal.

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o
exteriors, formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid i lliscat de ciment .

680.2 .- Execució de les obres

S'han considerat els tipus següents:

Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista haurà d'obtenir del Director l'aprovació
escrita de l'encofrat realitzat.
Els junts d'encofrat no tindran folgança superior a dos (2) mil·límetres, essent la necessària per a evitar que,
per efecte de la dilatació de la fusta a l'absorbir l'aigua durant el formigonat, es comprimeixin o deformin
durant l'encofrat.

-

Arrebossat esquerdejat

-

Arrebossat a bona vista

-

Arrebossat mestrejat
− Formació d'arestes
− Lliscat de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Les superfícies quedaran sense desigualtats o ressalts majors de dos (2) mil·límetres en els paraments
vistos, i de cinc (5) en els ocults.

Arrebossat esquerdejat:

No es permetran en els aploms i alineacions, errades majors d'un (1) centímetre, podent l'Eng. Director variar
aquestes toleràncies al seu judici.

-

Neteja i preparació de la superfície de suport

-

Aplicació del revestiment

- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat mestrejat:

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cindris i calçat hauran de posseir la resistència
i rigidesa necessàries perquè, amb la xarxa prevista del formigó no es produeixin moviments locals de més
de cinc mil·límetres (0,005 m).
Tant les superfícies interiors dels encofrats com els productes que se'ls pugui aplicar, per a facilitar l'encofrat,
no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó.
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant-se
obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca.

-

Neteja i preparació de la superfície de suport

-

Execució de les mestres

-

Aplicació del revestiment

-

Acabat de la superfície

-

Cura del morter

-

Repassos i neteja final
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− Betum: tipus B 40/50
− Filler: obtingut de roca calcària sana, no podrà contenir elements inflables ni orgànics.

Formació d'aresta:
-

Neteja i preparació de la superfície de suport

-

Execució de l'aresta

Haurà de passar 100% pel tamís 0,315 mm i un 80% pel tamís 0,08 mm.

− Additius: s'emprarà pols de cautxú natural no vulcanitzat, amb un contingut del 40% de
matèria inert.
− Emprimació de superfície: emulsió bituminosa EA1-1.
− Malla de fibra de vidre amb separació entre malles entre 4 x 6 mm i 6 x 8 mm.

- Cura del morter
Lliscat de ciment:
-

Aplicació del revestiment

-

Acabat de la superfície

-

Cura del ciment

-

Repassos i neteja final

A la composició de màstic betum-cautxú, els materials hauran de mantenir-se dins dels límits que a
continuació s'indiquen:

ARREBOSSAT:

-

BETUM 20,0 a 30,0% en pes.

-

CAUTXÚ 1,5 a 1,8% en pes.

S'han de respectar els junts estructurals.

- FILLER 70,0 a 75,0% en pes.
Temperatura: Es determinarà la temperatura de la mescla amb termòmetres el grau d'exactitud dels quals
estigui comprès en ± 2,5° C.

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.

Cisterna:Les parets de la cisterna abans de procedir a la mescla, hauran d'estar netes i exemptes de crostes i
altres impureses.

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres
defectes.

No serà introduït a la mescla betum-filler, el cautxú mentre aquelles no arribin a una temperatura entre 190° i
210°C. i hagin desaparegut els grumolls de la mescla en la seva totalitat.

Gruix de la capa:

La temperatura de la mescla en cap moment sobrepassarà els 230° C.

Ha de quedar ben adherit al suport.

-

Arrebossat esquerdejat

- Arrebossat mestrejat o a bona vista
Arrebossat mestrejat:
-

En el moment de la seva aplicació el màstic haurà d'estar exempt de grumolls.

<= 1,8 cm
1,1 cm

Sigui quin sigui el mode de preparació, el punt d'estovament (anell i bola) haurà d'estar comprès entre: 90° i
125° C.

Distància entre mestres <= 150 cm

El punt d'estovament (anell i bola) haurà de ser controlat:
a)Quan la preparació del màstic es realitza "in situ"

ARTICLE 697 IMPERMEABILITZACIÓ DE TAULERS

-

697.1.- Definició.

- Al principi de l'aplicació del màstic, un cop per dia com a mínim.
b) En cas de màstic prefabricat:

Aquesta unitat compren els treballs i materials necessaris per a la Impermeabilització de taulers de pons
mitjançant una barreja de màstic betum-cautxú en calent i inclou:
-

Les operacions de neteja de la superfície a impermeabilitzar.

-

Els materials necessaris per a l'execució de la capa d'impermeabilització.

-

El subministrament, emmagatzematge i conservació en obra d'aquests materials.

-

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida
execució d'aquesta unitat d'obra.

-

Materials.

-

Per amassada abans de l’addició del cautxú.

- Un cop, per dia al menys al inici de la col·locació en obra.
La temperatura i temps de cocció de cada amassada hauran de ser controlades constantment i fins a acabar
la col·locació.
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697.2.- Execució.

Amb el fi d'aconseguir una major qualitat en els materials i en l'execució de les marques vials, realitzades
amb pintura convencional i microesferes de vidre, segons l'Art. 700 del present Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG3/75 i posteriors modificacions, es fa necessari
fixar uns requisits addicionals que hauran d'acomplir-se tant en els materials com en l'obra executada.

En cas de preveure una capa de regularització del tauler, convé efectuar-la, prèviament a la
impermeabilització, a l'objecte d'aconseguir efectuar la mateixa sobre una superfície uniforme i amb pendents
que afavoreixin l'evacuació de l'aigua i evitin les concavitats que la puguin retenir.

En conseqüència, en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'inclouen les següents
Prescripcions:

L'estès del màstic serà manual:
Un cop netejada i seca la superfície del tauler del pont, serà emprimada la superfície a tractar amb emulsió
bituminosa EAL-1, estesa per polvorització i dotació mitja de lligant de 0,250 kg/m2, i en cap cas superior a
0,5 kg/m2, s'estendrà tela de vidre, amb una obertura de malles compresa entre 4 x 6 mm i 6 x 8 mm, neta de
betum i col·locada sense solució de continuïtat.
Haurà de ser estesa sobre la capa d'emprimació estant aquesta encara fresca.
Aquest aïllament mono-capa s'emprarà, fonamentalment en aquells ponts on el tauler dels quals presenti una
superfície llisa i uniforme.

-

El valor del coeficient W, al qual es refereix l'article 278.5.3. del PG3/75 i posteriors modificacions
no serà inferior a 7. Així mateix, cap dels assajos del grup b) de l'article 278.5.1.2. podrà tenir una
qualificació nul·la.

-

El valor inicial de la retrorreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicació de la pintura,
serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat.

-

El valor de la retrorreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux i
metre quadrat.

-

El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, no serà superior
al 30 % en les línies de l'eix o de separació de carrils, ni al 20% en les línies de la vora de la
calçada.

-

Si els resultats dels assajos, realitzats segons el que es disposa en l'ordre circular N 292/86 T, no
acomplissin els requisits dels Plecs de Prescripcions Tècniques, tant Generals com Particulars, les
corresponents partides de materials seran rebutjades i no es podran aplicar. En el cas de que el
Contractista hagués pintat marques vials amb aquells materials, haurà de realitzar l'aplicació, al seu
càrrec, en la data i el termini que li fixi l'Eng. Director de les Obres.

-

Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat, serà necessari que els materials a
utilitzar - pintura blanca i microesferes de vidre - siguin assajats per laboratoris oficials o
homologats, a fi de determinar si acompleixen les especificacions vigents : Articles 278 i 289,
respectivament, del PG3/75 i posteriors modificacions.

-

És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la qual s'haurà
de fer amb els següents criteris:
De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als laboratoris oficials, per a la seva
identificació, un envàs de pintura original (normalment de 25 o 30 Kg) i un sac de microesferes de
vidre (normalment de 25 Kg) i es deixarà un altre envàs, com a mínim de cada material sota la
custòdia de l'Eng. Director de les Obres, a fi de poder realitzar assajos de contrast en cas de dubte.

L'aïllament bicapa, serà d'ús, en aquells casos en els quals les superfícies a segellar es presentin rugoses en
excés.
La utilització d'una o dues capes, estarà sotmès en tot cas a allò que sobre el particular indiqui l'Enginyer
Director.
En cas d'aïllament bicapa, serà col·locada la segona en sentit perpendicular a la primera
La temperatura del màstic en el moment de l'estès estarà compresa entre 200° i 220° C.
Un cop estès el màstic bituminós no es permetrà el pas de vehicles o maquinària sobre aquest mentre no
s'hagi col·locat la capa de trànsit. Igualment no es permetrà l'aplec de materials i el treball o pas sobre
aquest.
697.3.- Amidament i abonament
Les impermeabilitzacions de taulers de pont s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats,
mesurats sobre Plànols d'acord amb el preu unitari que figura al Quadre de preus.

En les Obres en que s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es realitzarà una
mostra inicial aleatòria, a raó d'un pot de pintura i un sac de microesferes de vidre per cada 1000 Kg.
d'aplec de material, enviant després un pot i un sac agafats a l'atzar entre els de les mostres i
reservant la resta de la mostra fins l'arribada dels resultats del seu assaig. Un cop confirmada la
idoneïtat dels materials, els pots de pintura i sacs de microesferes de vidre agafats com a mostra
inicial podran tornar-se al Contractista per al seu ús.

CAPÍTOL 7.- SENYALITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ I CONTROL DE TRÀNSIT
ARTICLE 700.- MARCA VIAL
700.2.- Materials

Els Laboratoris Oficials realitzaran, a la major brevetat possible, els assajos complerts indicats en els
Articles 278 i 289 del PG3/75 i posteriors modificacions enviant a l'Eng. Director de les Obres el més
aviat possible (tèlex, telegrama, etc), indicant si s'acompleixen totes les Prescripcions o si es

Acompliran amb l'establert en la circular 292/86 de Maig de 1986.
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700.6.- Amidament i abonament

necessari enviar una nova mostra per a fer assajos de contrast, davant l'incompliment d'alguna
d'elles.
-

Un cop rebuda la confirmació de que els materials enviats a assajar acompleixen les
especificacions, l'Eng. Director de les Obres, podrà autoritzar l'inici de les mateixes.

-

Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant l'Eng. Director de les Obres
procedirà a prendre mostres de pintura directament de la pistola de la màquina, a raó de dos pots de
2 Kg. per lot d'acceptació, un dels quals enviarà al Laboratori per a que es realitzin assajos de
identificació, reservant-se l'altre fins l'arribada dels seus resultats, per a assajos de contrast.

-

Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre aplicades sobre el
paviment, mitjançant la col·locació d'unes xapes metàl·liques de 30 x 15 cm. i d'un gruix de 1 a 2
mm, o sobre la superfície d'aquell, al llarg de la línia per a on ha de passar la màquina i en sentit
transversal a aquesta línia, aquestes xapes hauran d'estar netes i seques i, un cop dipositades la
pintura i microesferes, es deixaran secar durant mitja hora abans de recollir-les amb cura i guardarles en un paquet per enviar-les al Laboratori per a comprovar els rendiments aplicats.
El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptació serà de 10 a 12, espaiades 30
o 40 m., les xapes hauran de marcar-se amb la indicació de l'obra, lot, punt quilomètric i carretera a
la que corresponen.

L'amidament i abonament de les marques vials es farà en metres quadrats (M2) realment executats o per
metres lineals de línia contínua o discontínua, segons aquest projecte i/o les ordres escrites de l'Eng.
Director.
El preu comprèn l'escombrada, preparació de la superfície, replanteig i premarcatge, pintura, microesferes de
vidre o dos components antilliscant, pintat en dues capes, protecció de les marques durant l’assecat,
maquinària i quants materials, mitjans i treballs intervenen en la correcta i complerta execució de la marca
vial.
Aquests preus seran inalterables encara que la quantitat de pintura reflectant a emprar per metre quadrat i la
dosificació de microesferes de vidre necessàries fossin superiors a les indicades en el present Article.

ARTICLE 701.- SENYALITZACIÓ VERTICAL
701.4.- Forma i dimensions de les senyals
Les formes, dimensions, colors i símbols seran els definits en la O.C. 8.1 - I.C. de 25 de Juliol de 1962 , amb
les modificacions i addicions introduïdes legalment, i en especial, en quant al color crema B-506 o groc pàl·lid
B-516 que figuraven en aquella, que hauran de substituir-se pel color blanc B-118 definit a la norma UNE
48103.

Les marques vials a realitzar seran reflectants.
S'empraran pintures de la classe B (color blanc)
El coeficient de valoració definit en l'Art. 278.5.3. del PG3/75 i posteriors modificacions no serà inferior a sis
amb vuit dècimes (6.8).

Aquestes normes i dimensions seran les indicades en els plànols, i són les següents:

S'empraran microesferes de vidre amb les característiques especificades en l'Art. 289 del PG3/75 i posteriors
modificacions amb una dosificació al menys de set-cents quinze grams (0.715 Kg.) de microesfera afegides a
cada litre (l) de pintura per a formar pintura reflectant.

-

Senyals circulars : D=600 mm, D=900 mm i D= 1200 mm.

-

Senyals triangulars : costats 900 mm, 1.350 mm i 1.750 mm.

-

Senyal octogonal: 600 mm de doble apotema.

Per a senyalització d’obres urbanes i quan així s’especifiqui al pressupost s’utilitzarà pintura en dos
components i antilliscant.

-

Senyal d'orientació: 300 mm x 1.600 mm, 500 mm x 1800 mm i 650 mm x 2200 mm.

-

Senyal rectangular : 400 x 600 mm, 300 x 950 mm, 900 mm x 900 mm i 1200 mm x 1800 mm.

-

Plaques complementàries de 400 x 200 mm, 300x150mm.

700.3.- Aplicació

-

Rètols informatius d’alumini extrudit d’intensitat normal amb aplicació de làmina reflectant, de les
dimensions assenyalades als plànols.
Les senyals seran totes elles reflectants.

La dosificació no serà inferior a set-cents vint grams (0.720 Kg.) de pintura reflectant per metre quadrat de
superfície executada, ni inferior a l'equivalent al rendiment fixat en l'Art. 700.3 del PG3/75 i posteriors
modificacions.

Quan no s’especifiqui res, les senyals hauran de tenir el dors pintat de color gris blavós clar, i podran portar
també el nom o logotip de la casa fabricant.

700.4.- Execució

Els elements de sustentació per a les senyals de tràfic seran pals metàl·lics d'acer galvanitzat de secció
rectangular 80 x 40 mm o bé circular de diàmetre 50 mm i gruix 2 mm per a suport d’un senyal i de 100 x 50
mm i gruix 3 mm per a suport de dos senyals. També podran ser d’alumini amb secció circular i acanalada.

A més de la neteja normal que especifica el PG3/75 i posteriors modificacions, es farà una neteja
immediatament abans de realitzar la marca, aquesta neteja comprèn l'eliminació de la pols amb el doll d'aire
que la mateixa màquina de neteja portarà incorporada, a més es netejaran les petites zones brutes
susceptibles de ser netejades amb escombra o raspall, per els mateixos servidors de la màquina.

Les longituds dels pals galvanitzats de suport de les senyals seran les necessàries per a que la senyal quedi
a un metre i mig (1.50 M) d'alçada sobre el nivell del cantell del voral, tenint amb compte que el cantell de la
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ARTICLE 710 .- SENYALITZACIÓ D'OBRA

senyal més pròxima a aquest voral ha de quedar a mig metre (0.50 M) de distància en horitzontal. En zona
urbana hauran de tenir una longitud tal que per sota de la senyal restin lliures 2,50 metres de longitud fins a la
cota de la vorada.

710.1.- Definició

El dimensionament dels rètols de senyalització urbana s'han fet d'acord amb la norma del Institut Català per
al Desenvolupament del Transport, de la Generalitat de Catalunya.

El Contractista està obligat a acomplir tot el previst en la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives
Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat.

Els rètols d’alumini extrudit es sustentaran de les següents formes:
-

En pòrtic mitjançant la seva IPN corresponent segons la Instrucción de Carreteras 8.1IC i els
elements de suport adients.

-

Amb banderola d'acer tubular galvanitzat de la forma i dimensions assenyalades en els
corresponents plànols. Podran ser simples o de doble braç.

El Contractista adquirirà i instal·larà totes les senyals necessàries per a indicar l'accés a l'obra, ordenar la
circulació en la zona que ocupin els treballs i en els punts de possible perill degut a la marxa d'aquests, tant
en aquesta zona com en els seus extrems i immediacions, les modificarà d'acord amb la marxa de l'obra i les
desmuntarà en quant no siguin necessàries.
La responsabilitat de la senyalització d'obra és del Contractista, sense perjudici d'acomplir les ordres escrites
que eventualment donés l'Eng. Director.

-

Quan es tracti de banderoles urbanes seran d’alumini de secció cilíndrica telescòpica acanalada i
2,50 metres de llum. Per a 4 mòduls tindran de 100 a 120 mm de diàmetre i de 4 a 8 mm de gruix i
per a 6 mòduls de 120 a 140 mm de diàmetre i de 8 a 10 mm de gruix. Si la superfície del rètol
supera els 4 metres quadrats es sustentarà mitjançant perfils IPN segons la ‘’Instrucción de
Carreteras 8.1.I.C’’. i els elements de suport adients.
Els pals per a sustentació de senyals i cartells, aniran ancorats a fonamentacions de formigó HM-20, amb les
dimensions assenyalades en els corresponents plànols.

La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d'acord amb la Instrucció de Carreteres 8.3-I.C
del M.O.P.U. i les disposicions vigents. El coneixement i acompliment d'aquestes es obligació del Contractista
sense necessitat de que se li faci notificació alguna per part de la Direcció d'Obra, i sense perjudici de la seva
obligació d'acomplir les ordres que aquesta, eventualment, li doni al respecte.
El Contractista està obligat a executar els desviaments de trànsit amb els materials i qualitats indicats en
aquest P.P.T.P. i/o les Ordres escrites de l'Eng. Director.

701.8.- Amidament i abonament

El Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Eng. Director el disseny dels desviaments i aquest podrà modificar i
especificar, en cada cas, el desviament proposat pel Contractista.

S'amidarà i abonarà:
-

Per unitats (UT) de senyal realment col·locada inclòs elements de sustentació. Tindran diferent preu
segons el tipus i dimensió del senyal.

-

Metres quadrats (M2) de rètol de senyalització inclòs brides i elements de sustentació. Tindran preus
diferents segons siguin d’acer o d’alumini.

-

Unitats de banderola inclòs fonamentació. Tindran preus diferents segons siguin urbana, simple o de
doble braç.

-

Unitat (UT) de suport circular o rectangular, inclòs fonamentació, per a senyal, amb preu diferent
segons les dimensions i formes.

-

Quilograms (Kg) d’acer A\42b en perfil laminat tipus IPN per a suport de rètols inclòs soldadures a
placa d’ancoratge.

-

-

710.2.- Amidament i abonament
Si el projectista ho considera necessari es proveirà al pressupost amb una partida alçada que serà
d’abonament íntegre per a la senyalització provisional que inclogui tant el subministrament i col·locació de
totes les senyals i cartells necessaris com el seu manteniment.
Podria ser també que el projectista consideres l'amidament i abonament amb els mateixos criteris que la
senyalització definitiva amb preus diferents.
Apareixeran unitats com:
-

Unitat de senyals de diferents tipus i dimensions portàtils.

Unitats (UT) de fonamentació per a rètol superior a 4 metres quadrats, inclòs excavació, càrrega,
transport, formigó H-200, placa d’ancoratge, càrrega i transport de runes a l’abocador i tot el
necessari per deixar la unitat totalment acabada.

-

Unitat de panell direccional portàtil.

-

Metres quadrats de rètol de lames d’acer provisional.

Unitats (UT) de pòrtic sustentador de cartells. Tindran diferent preu segons siguin de 16 ó de 22
metres de llum. El preu inclou subministrament, col·locació, excavació, fonaments, càrrega i
transport a l’abocador i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada

-

Unitat de con de 70 cm d’alçada.

-

Unitat de semàfor portàtil.

-

Metres lineals de tanca de tancament portàtil.

-

Unitat de desplaçament, instal·lació i desmuntatge de senyals i panels.

-

Metres quadrats de desplaçament, modificació, instal·lació i desmuntatge de panel d’acer.
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-

Unitat de desplaçament de con.

-

Unitat de desplaçament i instal·lació de llumenera ambre intermitent.

-

Metres lineals de desplaçament i instal·lació de barrera de seguretat rígida.

-

Metres lineals de desplaçament, instal·lació i desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica.

-

Metres lineals de desplaçament, instal·lació i desmuntatge de semàfor portàtil.

-

Metres lineals de desplaçament, instal·lació i desmuntatge de tanca de tancament.

705.4 Amidament i abonament
La barrera rígida, s'amidarà i abonarà per metres lineals (M) realment executats,si s'ha fet d'acord amb
aquest projecte i/o les ordres escrites de l'Eng.Director.
El preu és únic qualsevol que sigui el tipus d'execució dels abans esmentats i comprèn a més de la barrera
pròpiament dita, la part proporcional de plaques reflectants i els acabaments i inicis de tram.

-

Metres lineals de barrera de seguretat rígida i portàtil.
Tots els preus inclouen el subministrament, la col·locació i tot el necessari per deixar la unitat totalment
acabada.

ARTICLE 730.- ENLLUMENAT

Si el pressupost no ho especifica, la senyalització provisional de les obres correrà a càrrec del contractista i
no serà objecte d’abonament independent.

L’execució de les unitats d’obra referents a enllumenat públic seguiran les especificacions de l’Ajuntament del
Municipi al que es trobi l’emplaçament de les obres.
Els nivells d’il·luminació s’adequaran a la Llei 6/2001 de 31 de maig, ‘’d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat
per a la Protecció del Medi Nocturn’’, i el Reglament que el desenvolupa, segons Decret 82/2005.

ARTICLE 705.- BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA
705.1.- Definició

El projecte de legalització de tota la instal·lació restarà inclòs a les diferents unitats que la composen i per
tant no serà objecte d’abonament i amidament independent.

La barrera de seguretat rígida serà de formigó i haurà d'acomplir les mateixes funcions protectores que les
barreres de seguretat flexibles, del tipus metàl·lic.

Serà d’aplicació tot el que s’especifica en l’annex esmentat excepció dels criteris d’amidament i abonament
que seran els que s’indiquen a continuació:

Les dimensions, forma i materials de les mateixes s'indiquen en els corresponents plànols d' aquest projecte.

730.1.- Punts de llum

705.20.- Materials

El present projecte consta dels següents tipus de punts de llum:

El formigó a utilitzar, serà el corresponent al tipus H-250.

-

Projector per a exteriors amb reflector de distribució intensiva i làmpada de vapor de sodi de alta
pressió de 100 W.
L’amidament i abonament es farà per unitats de projector, inclòs equips d’encesa, connexions,
elements auxiliars, i tot el necessari per deixar la unitat totalment instal·lada.

-

Projector per a exteriors amb reflector de distribució intensiva i làmpada de vapor de sodi de alta
pressió de 250 W.
L’amidament i abonament es farà per unitats de projector, inclòs equips d’encesa, connexions,
elements auxiliars, i tot el necessari per deixar la unitat totalment instal·lada.

L'armadura que figura en els plànols respondrà a les característiques de l' Article 241 d'aquest P.P.T.P.
705.3.- Execució
La barrera rígida s'executarà "in situ" podent-se utilitzar els dos mètodes següents :
-

-

Encofrat fixes: Seran del tipus metàl·lic i permetran una fàcil aplicació del vibrador. La quantitat
d'elements d'encofrat serà la suficient per tal de garantir, que no s'efectuarà el desencofrat fins el
complet adormiment del formigó. El formigó a utilitzar, a la seva arribada a obra, haurà de tenir una
consistència mínima, corresponent a un assentament de 2,5 centímetres del "Con d'Abraams"

730.2.- Cables per enllumenat
Els cables utilitzats seran:

Encofrat lliscant de buidat continu: Aquests encofrats hauran de portar previbradors i el formigó a
emprar, a la seva arribada a obra, haurà de tenir una consistència mínima, corresponent a un
assentament de 1 centímetre del "Con d'Abraams".
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-

Tipus UNE-RFV 0,6/1KV conductor de coure amb aïllament de P.V.C., coberta de XLPE i armat ‘’F
lleugera’’ de 4 x 6 mm2.

-

Tipus UNE-RFV 0,6/1KV conductor de coure amb aïllament de P.V.C., coberta de XLPE i armat ‘’F
lleugera’’ de 4 x 10 mm2.

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PRIMERA FASE DE L’APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ

Tipus UNE-RFV 0,6/1KV conductor de coure amb aïllament de P.V.C., coberta de XLPE i armat ‘’F
lleugera’’ de 3,5 x 16 mm2.

-

Sistema Centralitzat Orbilux

- Conductor de coure nu, unipolar d’1x35 mm2 muntat en malla de connexió a terra.
L’amidament i abonament es realitzarà per metre lineal (ml) de cable inclòs subministrament i col·locació a la
rasa. La instal·lació del cable serà superficial en el cas de cable de coure nu i a l’interior de canonada de
PEAD. per al cas de cable armat.

-

Control centralitzat Via Radio

-

Antena directiva integrada

-

Sis sortides

-

Regulador de flux

-

Comptador electrònic vàlid per totes les tarifes

-

- Armari d’acer inoxidable i fonament de les mides adequades
S’amidarà i abonarà per unitats totalment instal·lat. El preu inclou subministrament i col·locació de tots els
elements esmentats així com les proves corresponents.

730.3.- Canalització per enllumenat
L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per:
-

-

Metres lineals de canalització per a cables sota voreres inclòs excavació amb els mitjans necessaris,
per a qualsevol tipus de terreny i qualsevol fondària, solera de sorra de riu de 5 cm de gruix, tubs de
PEAD corrugat exterior i llis en el interior de 125 mm de diàmetre, instal·lat, reblert, ,compactació al
95% del P.M., cinta de senyalització de servei i banda de protecció ,càrrega i transport del material
al lloc d’ús o abocador i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada.

730.6.- Pintura de punts de llum
Quan així ho especifiqui la unitat, les columnes, bàculs o punts de llum hauran de ser pintats. A no ser que
s’especifiqui el contrari, en cap cas aquesta tasca serà objecte d’abonament independent i sempre restarà
inclosa dins del preu corresponent al punt de llum en qüestió.

Metres lineals de canalització per a cables sota calçada inclòs excavació amb els mitjans
necessaris, per a qualsevol tipus de terreny i qualsevol fondària, tres tubs de PEAD de 125 mm de
diàmetre, formigonat del prisma, reblert amb material procedent de la pròpia excavació o
d’aportació, compactació al 95% del P.M., cinta de senyalització de servei i banda de protecció
,càrrega i transport del material al lloc d’ús o abocador i tot el necessari per deixar la unitat totalment
acabada.

-

Metres lineals de safata metàl·lica de planxa d’acer galvanitzada, perforada amb ala estàndard, de
100 mm d’amplada inclòs suports, fixacions i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada.

-

Unitats de pericó de 60 x 60 cm construïts amb maons i morter de ciment pòrtland inclòs arrebossat
interior.

-

Unitats de Marc i tapa de fosa de 60 x 60 cm inclòs subministrament i col·locació amb morter de
ciment pòrtland.

La pintura dels bàculs, columnes o punts de llum inclourà les següents activitats, sent aquesta una relació no
limitativa:

730.4.- Placa de connexió a terra
Seran d’abonament independent. El seu preu no es considera inclòs al punt de llum.
S’amidaran i abonaran per unitats de placa totalment instal·lada. El preu inclou el subministrament, la
col·locació, la part proporcional de sals i tot el necessari pel correcte funcionament.

-

Decapat de les superfícies a pintar. Només serà necessari realitzar aquesta operació quan l’element
a pintar es trobi anteriorment pintat o quan la Direcció Facultativa de les obres ho cregui oportú. Per
eliminar la capa d’emprimació anteriorment aplicada s’haurà de decapar la superfície amb un
producte decapant i amb mitjans manuals.

-

Desengreixat i neteja de la superfície. La neteja de la superfície a pintar es realitzarà a base de
fregues amb un drap de fils humitejat en dissolvent per a aconseguir una bona adherència de cara a
la posterior aplicació de l’emprimació. Aquelles zones que presentin òxid s’haurà d’eliminar i aplicar
una capa de Zinc-Rich.

-

Emprimació cromofosfatant i passivant. Si la superfície a pintar és galvanitzada, d’alumini o aliatges
lleugers serà necessari aplicar una emprimació cromofosfatant passivant o wash-primer per
aconseguir bones adherències. Estarà formada per dos components a base de resines de
polivinilbutiral els quals s’hauran de mesclar perfectament i deixar en repòs durant 20 minuts abans
de la seva utilització. S’aplicarà preferentment amb pistola, prèvia dilució amb un 20% de diluent, en
una capa molt prima, sense tractar de cobrir per opacitat ja que disminuiria la seva adherència, amb
l’objectiu d’aconseguir un gruix de pintura que no sobrepassi les 10 micres seques. Les seves
característiques són les següents:
Acabat
Mate

Es prendrà cura de que en qualsevol cas les plaques de presa de terra estiguin a una distància mínima de 15
m respecte una estació transformadora.

Color

Groc

730.5.- Quadre de comandament

Assecat

Al tacte
Repintat

Haurà d’estar homologat per l’Ajuntament de Barcelona i es composarà dels següents elements sense que la
relació sigui limitativa:

Diluent

D-85

10 minuts
Mínim 6 hores i màxim 72
hores
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-

Punt d’inflamació

Menor de 21ºC

Rendiment orientatiu

10 m2/l (10 micres seques)

Vida de la mescla

8 hores. Transcorregut aquest temps i encara que la
mescla presenti aparentment un bon estat no es deu
usar.

Proporcions de la mescla

1a1

Temperatura màxima en règim continu

150ºC

Sòlids en volum de la mescla

10%

Queden inclosos també tots els elements i medis auxiliars necessaris per l’aplicació de la pintura i productes
previs. L’aplicació de la pintura es realitzarà preferiblement un cop col·locat el punt de llum a l’obra per tal
d’evitar desperfectes en l’acabat degut a manipulacions incorrectes. Cas de que es decidís pintar prèviament
a la col·locació en obra, el contractista haurà d’assumir totes les despeses derivades dels desperfectes que
es poguessin ocasionar en l’acabat final del producte.

ARTICLE 731.- INSTAL·LACIÓ SEMAFÒRICA
El contractista realitzarà el projecte complert de semaforització segons els criteris de la Unitat Operativa de
Circulació del Ajuntament de Barcelona sota el control de la Direcció Facultativa de les Obres.

Pintura d’acabat. S’aplicaran dues capes d’esmalt sintètic indicat per a exteriors a base de resines i
pigments d’alumini d’alta qualitat de color alumini RAL 9006 semibrillant o segons criteri de la
Direcció facultativa. Es podrà aplicar amb brotxa, rodet o equip de projecció. S’aplicarà directament i
en cas necessari es diluirà amb un 5-10% de diluent DY-5. Les seves característiques són les
següents:

Pel que fa a l’obra civil seran d’aplicació els corresponents articles del present Plec.
Els treballs s’amidaran segons les corresponents unitats i s’abonaran als preus que figuren en els quadres.

ARTICLE 732.- VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM
Viscositat

30” – 35” Copa Ford nº4 a 20ºC

Densitat

0,98 +- 0,02 a 20ºC

Extracte sec en pes

53,20%

Extracte sec en volum

39,60%

Assecat al tacte

3 – 4 hores

Repintat

24 hores

Rendiment

11 – 13 m2/litre

Diluent

DY-5

Punt d’inflamació

42ºC SET A-FLASH. Copa Cerrada

Composició

Lligant

Resines alquídiques especials

Cablejat

Pigment

Alumini leafing

Drets i legislació

Dissolvent

DY-5

Propietats

Anticalòric

Fins a 180ºC. Excel·lent efecte
leafing

Resistència intempèrie

Bona

Precaucions

Inflamable

Es realitzarà una verificació de punt de llum instal·lat o afectat i un control informàtic del mateix.
Els treballs s’amidaran segons les corresponents unitats.

ARTICLE 733.- ESCOMESA PER ALIMENTACIÓ ELECTRICA PER QUADRE DE
COMANDAMENT
Escomesa per alimentació electrica per quadre de comandament de 15Kw
Les activitats incloses en la intal·lació son les següents:
Obra civil

Projecte elèctric
Tramitació
Comptador per a totes les tarifes i reactiva de doble tarifa

Aplicar amb ventilació adequada,
evitant la inhalació prolongada
utilitzant protecció respiratòria si fos
necessari.

Els treballs s’amidaran segons les corresponents unitats instal·lades.
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ARTICLE 734.- PROGRAMADOR ELECTRÒNIC
734.1.- Definició

Els treballs de plantació consistiran en el subministrament de tota la instal·lació, mà d’obra, materials i equips
necessaris, així com en l’execució de totes les operacions relacionades amb la mateixa, quedant incloses
dins d’aquestes les corresponents al manteniment de les plantacions durant un període de dos anys.

Instal·lació de programador astronòmic a l’interior de l’armari de maniobra.

801.2.- Condicions Generals

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Tant el subministrament d’espècies com les operacions de jardineria hauran de complir les condicions del
Plec elaborat per el Institut Municipal de Parcs i Jardins i que s’adjunta com annex al present P.P.T.P. amb el
mateix valor contractual.

- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat

L’àmbit del projecte és la via pública i cal preservar els arbres existents, per tant, s’han de tenir presents les
Ordenances Generals del Medi Ambient Urbà, d’obligat compliment. També són d’aplicació les Ordenances
metropolitanes d’edificació.

734.2.- Condicions generals
Ha d'anar fixat sòlidament al seu suport.

Cal recordar que s’ha de preveure la protecció amb taulons de fusta dels arbres existents abans de començar
la fase d’enderrocs i durant l’obra per tal de que aquests no pateixin maltractaments que afectin negativament
el seu bon desenvolupament.

Ha d'estar connectat al circuit de control mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns
d'entrada.

En el cas de que es produeixi alguna afectació , Parcs i Jardins només estarà conforme en l’execució dels
transplantaments si s’efectuen en els períodes especificats al Plec d’obra nova de jardineria de l’Institut
Municipal de Parcs i Jardins.

La posició ha de ser la reflexada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

801.2.1.- Procedència i selecció

734.3.- Condicions del procés d’execució

Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers acreditats i situats en
zones on els factors ecològics siguin semblants als de la zona on s'efectuaran les plantacions.

La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.

Cadascuna d'elles haurà de pertànyer a l'espècie botànica i varietat escollida, així també tindran les sàvies i
mides que especifiquin les Prescripcions Tècniques Particulars.

Abans de la connexió elèctrica s'ha de comprovar si les tensions d'alimentació i control són les correctes.
734.4.- Unitat i criteris d’amidament

L'aspecte i forma de cada planta ha d'ésser el normal que correspon a cada espècie i que adquireixi en el
viver d'on procedeix.

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Haurà de correspondre al capteny amb l'edat de les plantes, per la qual cosa es rebutjaran aquelles plantes
que tinguin les dimensions i captenys exigits, però ho hagin aconseguit amb major nombre de sàvies del
normal.

CAPÍTOL 8. PLANTACIONS I REG

En totes les plantes hi haurà un equilibri entre la part aèria i el seu sistema radical, presentat ostensiblement
mostres d'haver estat repicat en el viver.

ARTICLE 801.- PLANTACIONS

S'exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les plantes seran segons
les preferències de la Direcció de l'Obra.

801.1.- Definició

801.2.2.- Condicions fitosanitàries

Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial, que consisteix en col·locar al terreny,
prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un altre lloc.

Es rebutjaran totes aquelles plantes que pateixin o presentin indicis d'haver sofert alguna malaltia
criptogàmica o atac d'insectes, així com les que presentin ferides com a conseqüència de la manca de cura
en la preparació, en el viver o en el transport.
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En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades per altres en perfectes
condicions fitosanitàries, anant a càrrec seu totes les despeses que aquestes reposicions produeixin.

Les plantes d'arrel nua, es transportaran embolicant les seves arrels amb molsa, palla, etc. i damunt seu,
matèries plàstiques si les condicions atmosfèriques i
o de transport són molt desfavorables es protegiran
també les parts aèries.

801.2.3.- Època de plantacions

El nombre de plantes transportades des del viver dins a la plantació serà el que diàriament pot plantar-se, si
per alguna causa és superior es dipositarà en una rasa, cobrint no solament el sistema radical sinó també
part de les copes, si el terreny no estigués suficientment humit es regarà per a mantenir les condicions
adequades.

Les plantacions es faran durant l'època de repòs vegetatiu. Les millors èpoques per a la plantació són la
primavera i la tardor.
En llocs de climes càlids, on el factor limitant sigui la sequera estival, es plantarà a la tardor, mentre que on el
factor limitant sigui el fred es farà a la primavera.

Per a fer el transport de les plantes amb test es disposaran de manera que els envasos quedin fixes i
suficientment separats per a que les plantes no pateixin cap dany o trencament en les seves parts aèries.

Aquesta regla presenta nombroses excepcions, entre les quals esmentarem:
-

801.4.- Execució

Els esqueixos és convenient plantar-los al començar el seu desenvolupament vegetatiu.

-

La plantació de vegetació de vegetals conreats en contenidor es pot fer pràcticament durant
qualsevol època de l'any.
No es plantarà mai:
-

En èpoques de glaçades. Si durant el transport, les plantes s'han gelat caldrà deixar-les reposar fins
que es desgelin. Mai es posaran en locals amb calefacció.

-

Quan les plantes presentin símptomes de dessecació. En aquest cas, les plantes es col·locaran en
un recipient amb aigua fins que els símptomes desapareguin.

-

En condicions de vent molt fort, ja que les plantes en aquestes condicions queden molt lesionades.
Si no hi hagués més remei que plantar sota aquestes condicions, s'evitaran els regs fins que els
forts vents desapareguin.

-

801.4.1.- Replanteig
Després de finalitzar la preparació del terreny i la hidrosembra es procedirà al replanteig segons els plànols
del projecte.
801.4.2.- Obertura de sots
Consisteix en l'excavació i el mullat del terreny per mitjà de l'excavació del terreny natural de forats de forma
més o menys prismàtica on la planta hi pugui cabre sobradament.
El treball d'obertura de sots ha de realitzar-se amb el sòl humit, i amb una antelació suficients al moment de
plantació que permeti la bona meteorització d'aquest.

En condicions de pluja, segons les característiques edàfiques del sòl, la Direcció Tècnica podrà
ordenar la suspensió dels treballs.

Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar i s'ajustaran a l'especificat a continuació:
Arbres de repoblació (dues sabes): 0,4 x 0,4 x 0,4 m

801.3.- Preparació i transport

Arbres de repoblació (dos metres): 0,8 x 0,8 x 0,8 m

En preparar les plantes en el viver per a ser transportades al lloc de plantació és fonamental no espatllar les
arrels, ja que el trencament dels seus extrems suposa la desaparició dels meristems de creixement. A més, si
això succeís es produiria un desequilibri entre la part aèria i el sistema radical, que caldrà restablir mitjançant
una defoliació de les fulles interiors del tall, o bé, si es tracta d'arbres grans, una poda de les branques
inferiors.

Les roques i altres obstacles del subsòl hauran de retirar-se quan sigui necessari. El Director Facultatiu podrà
escollir el lloc de la seva ubicació.
801.4.3.- Presentació de la planta
Consisteix en l'operació de dipositar la planta dins del forat per al seu posterior reompliment.

La preparació per als transplantaments dels arbres s'ha de fer en un o dos anys, abans de la data de
plantació i de la següent manera: Durant l'època de paralització del període vegetatiu, s'excava una rasa en
forma de corona circular al voltant de l'arbre, amb la finalitat de seccionar totes les arrels secundàries que
s'estiguin més enllà del diàmetre de la corona i formar un capoll cobert amb guix armat amb filferros. La
fondària de la rasa serà igual o lleugerament inferior a l'arrel principal i el seu diàmetre dependrà de la mida
de l'arbre.

Abans de presentar la planta s'abocarà la quantitat de terra precisa per a que, una vegada tapat el forat de
terra arribi fins a dos o tres centímetres per sobre del coll de l'arrel. Sobre aquest particular se seguiran les
instruccions de la Direcció Tècnica i es tindrà en compte i l'assentament de la terra que es pot estimar
aproximadament en un 15%. En el cas de que s'hi hagi d'incorporar adob orgànic, es farà ara. L'adob
s'incorporarà a la zona pròxima a les arrels però sense que estigui en contacte amb elles.
En l'orientació de les plantes, es tindran en compte els següents criteris:

El transport haurà d'efectuar-se el més ràpidament possible i prenent les precaucions necessàries per tal de
no deteriorar cap de les parts de les plantes.

-

PLEC DE CONDICIONS
94
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-

801.4.7.- Col·locació de tutor

En les plantacions aïllades, la part menys frondosa s'orientarà cap al sud-oest per afavorir el
creixement del ramatge al rebre la màxima lluminositat.

-

Per arbres de perímetre de tronc de 18-20 cm d'enjardinament i bermes, es col·locarà un tutor ancorat per
sota de la zona excavada i sobresortint una tercera part de l'alçada de la planta.

-

Que en omplir els sots no quedin bosses d'aire entre les arrels i la terra per evitar podridures.

-

Centrar els arbres i arbusts i, alhora, fer que quedin rectes i orientats adequadament, tenint en
compte l'alçada de la cota final per tal que el coll de l'arbre o arbust pugui estar com més a prop de
la superfície millor.

També es col·locarà un tutor en qualsevol planta que per les condicions meteorològiques diverses (fortes
precipitacions, vents, etc. ...) no presentin un port dret i sempre i quan la Direcció Tècnica o Facultativa ho
cregui necessari.

L'arbre ha de presentar la menor secció en la direcció dels vents dominants. En el cas de vents molt
forts, els arbres es desviaran perpendicularment en el sentit contrari a la direcció dels vents.
Se seguirà la bona pràctica jardinera, tenint especial cura de:

801.4.8.- Reg de plantació
El reg de plantació s'efectuarà immediatament després de la plantació i consistirà en l'aportació del cabal
suficient per tal que tot el clot quedi xop i el substrat de plantació resti suficientment assentat (35 litres per
arbust i per arbres de 2 sabes, i 50 litres per arbres més grans).

- Trencar el contenidor amb compte de no fer malbé les arrels.
Durant el moment de la plantació, es prendran precaucions per evitar cops, trencaments o altres danys físics
a les arrels, troncs o branques de les plantes.

801.4.9.- Manteniment

801.4.4.- Reompliment dels sots i terra vegetal

Durant l’any de garantia de les obres s’haurà de realitzar el manteniment de l’enjardinament, inclòs l’arbrat
viari.

La terra apta per a plantacions serà terra adobada garbellada o terra de jardí amb un 12% del seu volum en
matèria orgànica, amb na textura franca o franca arenosa, exempta de materials amb granulometria superior
als 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5. Estarà neta de patògens, males herbes i contaminants.

801.5.- Amidament i abonament

El reompliment es farà amb el mateix material de l'excavació si acompleix les condicions necessàries. En el
cas de que no acompleixi l'especificat en aquest apartat, s'omplirà amb terra vegetal tractada en acopi.

La plantació arbòria i arbustiva es mesurarà i abonarà aplicant el nombre de plantes de cada espècie
realment plantades en l'obra, i que es trobin en condicions satisfactòries.

801.4.5.- Aportació de nutrients

En la plantació es consideren inclosos:

Arbusts i arbres de repoblació de 2 sabes:

-

Subministrament dels materials a peu d'obra.

-

5 grams de nitrogen

-

Obertura dels forats amb les característiques i dimensions marcades al Projecte.

-

5 grams de fòsfor

-

Reompliment dels forats amb els materials i forma marcada al Projecte.

-

Plantació i incorporació dels materials fixats al Projecte i tots aquells necessaris per a la correcta
execució de la unitat.

-

La utilització d'adobs, additius, tutors i altres materials que siguin utilitzats amb l'autorització de la
Direcció Tècnica seran a compte del Contractista.

- 5 grams de potassi
Tos en forma d'adob mineral complex.
Arbres en escossells:
-

25 l de compost

- Primer reg
L'abonament es realitzarà multiplicant les unitats realitzades pels preus unitaris dels Quadres corresponents
a cada espècie, varietat i mida.

- 200gr d’adob tipus OSMOCOTE
Arbres de majors dimensions:
-

15 grams de nitrogen

-

15 grams de fòsfor

En el present projecte s’han previst els següents tipus de plantacions que hauran de complir les
especificacions que a continuació detallem i sense que la relació sigui limitativa:

- 15 grams de potassi
Tots en forma d'adob mineral complex.
801.4.6.- Formació escossell

-

Unitats de Cetlis occidentalis de 20/25 cm de perímetre de tronc.

-

Unitats de Gleditsia triacanthos de 20/25 cm de perímetre de tronc.

En el preu de cada espècie queda inclòs el seu manteniment durant el període de garantia de les obres.

Una vegada reomplert el sot, es formarà un escocell per tal d'aprofitar al màxim l'aigua de les pluges.
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l'excavació, compactació al 95% del próctor modificat i quants mitjans i feines siguin necessaris per
a la correcta canalització.

ARTICLE 802.- XARXA DE REG

-

Canalització per a reg sota zona sense pas de vehicles. El preu inclou l'excavació de la rasa, la
col·locació de tubs de protecció de polietilè, de paret exterior corrugada i interior llisa, de diàmetre
del doble que la canonada de polietilè que contindrà i quants accessoris siguin necessaris, reblert
dels 20 primers centímetres amb sauló o sorra fina, col·locació de la banda de senyalització, reblert
final amb material procedent de l'excavació, compactació al 95% del próctor modificat i quants
mitjans i feines siguin necessaris per a la correcta canalització.

-

Canalització per a reg sota calçada. El preu inclou l'excavació de la rasa, instal·lació de tres tubs de
polietilè de doble paret, interir llisa i exterior corrugada, de 125 mm de diàmetre, formigonat, reblert
final amb material procedent de l'excavació, compactació al 95% del próctor modificat i quants
mitjans i feines siguin necessaris per a la correcta canalització.

-

Tub de polietilè de baixa densitat alimentària de PN=10 bar de DN 63mm, inclòs part proporcional
de clau ràcord pla del mateix diàmetre cada 50 m i accessoris.

-

Tub de polietilè de baixa densitat alimentària de PN=10 bar de DN 50mm, inclòs part proporcional
de clau ràcord pla del mateix diàmetre cada 50 m i accessoris.

-

Tub de polietilè de baixa densitat alimentària de PN=10 bar de DN 40mm, inclòs part proporcional
de clau ràcord pla del mateix diàmetre cada 50 m i accessoris.

-

Tub de PVC corrugat de 80 mm de diàmetre instal·lat a la rasa pel cable de reg. S’amidarà i abonarà
per metres lineals.

802.2.- Programador elèctric

-

Unitats de pericó de 58 x 58 cm construïts amb maons i morter de ciment pòrtland inclòs arrebossat
interior amb parets de 14 cm de gruix i llit drenant de grava.

S’amidarà i abonarà per unitats de programador elèctric del número d’estacions que s’especifiqui, ampliable,
model Parcs i Jardins que s’instal·larà dins d’un armari adossat al d’enllumenat des del qual es connectarà
per l’alimentació corresponent. Dins del preu de l’armari s’inclou la col·locació i la fonamentació d’aquest i
dins del preu del programador s’inclou la connexió a l’armari d’enllumenat i les proteccions necessàries.

-

Unitats de Marc i tapa de fosa dúctil amb frontisses i tanca estàndard tipus Parcs i Jardins de 60 x
60 cm inclòs subministrament i col·locació amb morter de ciment pòrtland.

-

Unitats de pericó amb bastiment i tapa inclosa, de 40x40cm.

Totes les instal·lacions de reg s’adaptaran a la Normativa especifica de L’Institut Municipal de Parcs i Jardins.
El contractista presentarà abans de realitzar els treballs un projecte complert i específic on quedin reflectit
tots els circuits tant hidràulics com elèctrics així com les especificacions de tots els materials que hauran de
tenir un certificat de garantia i estar degudament homologats. Aquest projecte haurà de ser aprovat per
L’IMPJ.
Es composarà dels següents elements:
802.1.- Connexió a la xarxa general d’aigua
S'amidarà i abonarà per unitats d’escomesa a companyia per al cabal que s’especifiqui i per unitats d’arqueta
per a comptadors.
El preu de l’escomesa inclou tots els tràmits amb la companyia per la sol·licitud així com els necessaris amb
l’entitat encarregada del posterior manteniment, que per al cas de l’Ajuntament de Barcelona serà L’IMPJ,
drets de companyia, etc…El preu de l’arqueta inclou les connexions i accessoris requerits per la companyia,
el marc i la tapa d’acer galvanitzat i amb els corresponents reforços per suportar el trànsit i tot el necessari
perquè la unitat quedi totalment acabada.

802.5.- Accessoris

802.3.- Tub de polietilè

Per realitzar la xarxa de reg es precisarà dels següents elements, i sense que la relació sigui limitativa:

Serà tub de polietilè de densitat baixa alimentària, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53-131-90,
connectat a pressió i del diàmetre especificat. S'amidarà i abonarà per metres lineals de canonada segons el
diàmetre. El preu inclou la canonada de PE, la instal·lació a la rasa, les connexions, colzes, brides i tota
classe d'accessoris.

-

Unitats de boca de reg tipus Parcs i Jardins, de fosa de ferro. S’amidarà i abonarà per unitats
totalment instal·lades.

-

Metres quadrats d’instal·lació de reg amb difusors emergents tipus Parcs i Jardins, amb una alçària
d’elevació de 10 cm. S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) totalment instal·lats, inclòs part
proporcional d’accessoris, canalització, excavació, reblert i gestió de residus, càrrega i transport a
abocador, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.

-

Metres quadrats d’instal·lació de reg amb aspersors emergents de turbina tipus Parcs i Jardins.
S’amidarà i abonarà per meres quadrats (m2) totalment instal·lats, inclòs part proporcional
d’accessoris, canalització, excavació, reblert i gestió de residus, càrrega i transport a abocador,
cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.

802.4.- Canalització
Inclou les següents unitats:
-

Canalització per a reg sota parterres. El preu inclou l'excavació de la rasa, la instal·lació de la
canonada i quants accessoris siguin necessaris, reblert dels 20 primers centímetre amb sauló o
sorra fina, col·locació de la banda de senyalització, reblert final amb material procedent de
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-

900.2. Execució

Unitats de By-pass Mestre tipus Parcs i Jardins amb electrovàlvula de les polsades que
s’especifiquin per a control de totes les electrovàlvules sectorials. S’amidarà i abonarà per unitats
totalment instal·lades inclòs el pericó i la tapa de 60 x 60 cm.

Es fixaran al seu lloc d’ubicació mitjançant uns daus de fonamentació i uns perns d’ancoratge segons plànols.

-

Unitats de By-pass Sectorial tipus Parcs i Jardins amb electrovàlvula de les polsades que
s’especifiquin per a control de cada sector de reg. S’amidarà i abonarà per unitats totalment
instal·lades inclòs el pericó i la tapa de 60 x 60 cm.

-

Metres lineals de cable elèctric de 2,5 mm2 de secció, per connexió de les electrovàlvules amb el
programador. S'amidarà i abonarà per metres lineals de cable totalment instal·lat dins del tub de
PVC de 63 mm de diàmetre, incloses connexions.

-

Unitats de reductor de pressió i filtre per a reg per degoteig tipus Parcs i Jardins. S'amidarà i
abonarà per unitats totalment instal·lat i queda inclòs el pericó i la tapa de 60 x 60 cm.

ARTICLE 901.- SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

-

Unitats de vàlvula de descàrrega automàtica i vàlvula manual per a neteja de la instal·lació de reg
per degoteig tipus Parcs i Jardins. S'amidarà i abonarà per unitats totalment instal·lat i queda inclòs
el pericó i la tapa de 60 x 60 cm i la connexió a la xarxa de clavegueram.

-

Unitats de ventosa embridada de diàmetre nominal 40mm, de 16bar de pressió de prova, de fosa.
S'amidarà i abonarà per unitats totalment instal·lada i muntada en pericó de canalitzadció soterrada.

En acompliment del R.D. 1627/1997 de 24 d´Octubre, s'inclou en el present projecte un annex amb l'estudi de
Seguretat i Salut en el Treball. Els plànols, Plec de Prescripcions i Pressupost d'aquest Annex es
consideraran integrants dels documents contractuals del present projecte, a tots els efectes.

-

Unitats de anella de 1.20m de diàmetre de reg per degoteig amb tub de polietilè 4bar de 16mm de
diàmetre amb goters interlinia C/30cm integrats dins del tub i autocompensats, amb protecció de tub
de PVC corrugat drenant de 50 mm de diàmetre. S'amidarà i abonarà per unitats totalment
instal·lada, inclós la connexió a la xarxa primària.

-

Unitat de sensor de pluja de 2.3 mm a 25.4 mm. S'amidarà i abonarà per unitats totalment instal·lat
amb antivandàlic estàndard.

-

Unitat de raccord pla mascle de 2’’, de 16 bar de PN, de polipropilé. S'amidarà i abonarà per unitats
totalment instal·lat.

-

Unitat de raccord pla mascle de 1i 1/2’’, de 16 bar de PN, de polipropilé. S'amidarà i abonarà per
unitats totalment instal·lat.

900.3. Amidament i abonament
S’amidaran i abonaran per unitat totalment acabada. El preu inclou i sense que la relació sigui limitativa, el
material, el transport a peu d’obra i la fixació al punt d’ubicació.

Serà responsabilitat del Contractista la redacció i l'acompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball i
estarà obligat a disposar tots els mitjans humans i materials necessaris per al seu acompliment, seguiment,
vigilància i control, així com la disposició en obra dels mitjans a mobilitzar immediatament en el cas
d'accidents o imprevistos, encara que no estiguin explícitament contemplats en l'estudi de Seguretat i Salut,
essent el Contractista responsable directe de l'adopció i acompliment de les mesures de Seguretat i Salut en
l'obra, i estant inclòs el cost d'aquesta en els costos indirectes de cada unitat d'obra i en les despeses
generals.

CAPÍTOL 10. INSTAL·LACIONS
1001.- INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES
1001.1.- Introducció

CAPÍTOL 9. MOBILIARI URBÀ

El Plec de Condicions Tècniques formulat, estableix les condicions mitjançant les quals, s’haurà de
desenvolupar la realització de la instal·lació de canonades de Fontaneria.

ARTICLE 900.- MOBILIARI URBÀ

Les condicions tècniques a complimentar en aquest document, assenten las bases sobre normativa,
execució, proves, posta en marxa i control de qualitat.

900.1.- Materials i dimensions

1001.2- Reglaments

El mobiliari urbà del present Projecte es composa de:
-

Paperera tipus Barcelona de 70 litres amb xip.

-

Pilona tipus Barcelona de fosa pintada d’oxiron i anella d’acer inoxidable.

1001.2.1.- Decrets, ordres i normes
Totes les unitats d’instal·lacions que s’executin, es realitzaran observant i complint els preceptes a que es
fan referència en els següents reglaments:

- Banda reductora de velocitat de cautxú.
Les papereres hauran de tenir una alçada mínima de 80 cm.

-

Ordre del Ministeri d’ Obres Públiques 28-7-84

La separació mínima entre fitons haurà de ser de 90cm.
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Plec de Prescripcions Tècniques generals per a canonades de subministrament d’aigua 2 i
3.10.,1.974.

-

Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE.

-

Correcció d’errors 30-10-74.

-

Prescripcions de l’Institut Eduardo Torroja, P.I.E.T.

-

Ordre del Ministeri d’Indústria 9-12-75.

-

Recomanacions dels fabricants, equips i materials. Aquestes hauran de ser comprovades per la
Direcció Facultativa de la instal·lació.

-

Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua 13-1-76.

-

-

Correcció d’errors 12-2-76.

Equips d’importació. Es podran exigir les proves necessàries, a càrrec de l’instal·lador per a
complimentar els requisits de la Reglamentació espanyola.

-

Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de subministrament d’aigua. O 28.07.74
MOPU. BOE 2 i 3.10.74

-

Correcció d’errors. BOE 30.10.74.

-

Resolució de la Direcció General d’Energia.

-

Complement de l’apartat 1.5. del Títol 1 de las Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de
subministrament d’aigua.

Els plànols i les especificacions tècniques d’aquest projecte marquen les bases que s’hauran de seguir en la
realització de la instal·lació.

-

Complement de l’apartat 1.5. del títol 2. RESOL 14.02.80. Dir. Gral. Energia. BOE 07.03.80.

-

Reial Decret n. 1618-80 de la Presidència del Govern 4-7-80.

Les especificacions regiran amb preferència als plànols.

-

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 29-12-73 i les seves instruccions Tècniques
Complementàries.

-

Ordre del Ministeri d’Indústria 19-12-78.

-

Reglament Electrotècnic de Baixa tensió en relació amb la mesura d’aïllament de les instal·lacions
elèctriques 7-5-74.

-

Reial Decret 2429/1979 de Presidència del Govern 6-7-79 Norma Bàsica de l’Edificació NBE-CT-79
sobre condicions tècniques en els edificis 22-10-79.

-

Reial Decret 1909/81 de Presidència del Govern 24-7-81.

-

Reglament d’ activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses 7-12-61.

-

Correcció d’errors 7-3-62.

-

Instruccions Complementàries.

-

Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d’Indústria i Energia 4-4-79.

-

Normes Tecnològiques de l’Edificació.

-

Documentació que aportarà l’Instal·lador.

-

Tota la necessària per a la legalització de les instal·lacions inclòs tràmits visats, permisos, etc.

-

Col·locació de plànols reproduïble de l’estat real de la instal·lació.

-

Llibre de control de manteniment.

-

Qualsevol normativa autonòmica i local que sigui aplicable.

-

1001.2.3.- Plànols i especificacions
1001.2.3.1.- Plànols i especificacions del projecte

Els materials i el seu muntatge, que no es citen en els plànols i especificacions, però que han d’estar implícits
lògicament i són necessaris per a l’execució de la instal·lació, es consideren com inclosos.
L’instal·lador, abans d’iniciar la realització de la instal·lació, haurà de confrontar els plànols i especificacions i
informar amb urgència a la Direcció Facultativa sobre qualsevol contradicció que es trobi.
No es considerarà com a vàlida cap comunicació que es formuli verbalment.
En el cas que l’instal·lador no manifesti cap circumstància anòmala, s’entén que accepta totalment el projecte
i, en base al mateix, realitzarà els plànols de muntatge.
1001.2.3.2.-Plànols de muntatge
Abans d’iniciar qualsevol treball, l’instal·lador haurà de presentar a la Direcció Facultativa, per a la seva
comprovació i aprovació, els plànols de muntatge, amb els detalls necessaris i esquemes, per a la seva
correcta interpretació i muntatge.
Qualsevol treball executat, sense la comprovació esmentada, anirà a càrrec de l’instal·lador.
Els plànols de muntatge, es faran en base a la documentació del Projecte i considerant les modificacions que
es presentin durant la realització, aprovades per la Direcció Facultativa.
1001.2.4.- Execució del treball
1001.2.4.1.- General

1001.2.2.- Documentació tècnica de referència

Tots els tipus de treballs d’aquesta instal·lació, es faran aplicant les tècniques adequades i d’acord amb la
documentació tècnica a que es fa referència i, particularment, amb les dels fabricants dels equips i materials
en qüestió.

La documentació tècnica de referència s’haurà d’observar durant la realització de les diferents unitats
d’instal·lacions, per aconseguir el nivell de qualitat proposat.
-

Les Normes UNE de l’Institut de Racionalització del Treball.
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1001.2.4.2.- Requisits previs
Quan sigui necessari o es sol·liciti, l’instal·lador haurà de presentar per a la seva comprovació i aprovació per
la D.F. els següents documents:
-

Plànols constructius i de muntatge, amb els detalls necessaris, com a complement a els d’aquest
Projecte.

-

Documentació tècnica completa dels equips i materials a instal·lar.

-

Suports.

-

Posada en marxa.

-

Proves.

-

Certificacions de qualitat i característiques tècniques.

-

Assegurances.

-

Garanties.

1001.2.5.2.- Canonades

-

Mostres dels materials que es necessitin, amb temps suficient per a ser revisats i aprovats abans de
la seva provisió.
Aquests documents, i les seves justificacions, es presentaran per triplicat a la Direcció Facultativa, per ser
sotmesos a la seva aprovació en el moment que sigui necessari, amb quinze dies d’antelació a la data
prevista d’iniciar l’execució dels treballs que figuren en els esmentats documents.

El preu ha d’incloure:

1001.2.4.3.- Protecció dels equips i materials.
Durant l’execució, l’instal·lador s’ha d’ocupar dels equips i materials, els ha de protegir contra la pols i els
cops, segons el tipus de material.
Tots els extrems de les canonades i conductes que estiguin oberts s’han de protegir amb taps el temps que
sigui necessari.

-

Transports i ports fins el punt d’instal·lació.

-

Tots els accessoris necessaris.

-

Raspallat i pintat segons especificació.

-

Suports.

-

Equip de soldadura.

-

Proves hidràuliques.

-

Certificacions de qualitat.

-

L’amidament es farà per metre lineal i de canonada instal·lada amb la part proporcional d’accessoris
i suports establerta.

L’instal·lador ha de comprovar rigorosament, abans de tancar els diferents trams d’aquestes conduccions,
que no quedi a l’interior cap objecte o restes de materials que puguin interferir posteriorment en el seu
funcionament.

1001.2.5.3.- Línies elèctriques

Si això passés, l’instal·lador s’haurà de fer càrrec de les despeses i danys que s’hagin pogut produir.

El preu ha d’incloure:

Serà responsabilitat de l’instal·lador la neteja de tots els materials i de mantenir els mateixos en bona
presència fins l’ acabament i lliurament de la instal·lació.
Necessitats d’espai
Tots els components d’aquesta instal·lació s’hauran d’emplaçar en els espais assignats; i s’haurà de deixar
l’espai raonable d’accés pel seu entreteniment i reparació. L’instal·lador haurà de verificar els espais requerits
per a tots els equips.

-

Transport i ports fins el punt d’instal·lació.

-

Material auxiliar.

-

Suports.

-

Proves

-

Verificacions de qualitat.

-

L’amidament es farà per metre lineal i de canonada instal·lada amb la part proporcional d’accessoris
i suports establerta.

1001.2.5.- CRITERIS DE AMIDAMENTS

1001.2.5.4.- Quadres de maniobra i senyalització

En general cap preu ha d’estar supeditat a variacions de la paritat de l’Euro respecte altres monedes.

El preu ha d’incloure:

1001.2.5.1.- Maquinària en general.
El preu ha d’incloure:
-

Transport i col·locació en el seu lloc d’emplaçament.

-

Connexió elèctrica (potència i comandament).

-

Connexió de canonades.

-

Transport i ports fins el punt d’instal·lació.

-

Material vari: cables, terminals, canaletes, regletes de borns, senyalitzacions de cables i borns,
rètols.

-

Suports.

-

Muntatge en obra: connexió i senyalització.

-

Proves.
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-

Certificat de qualitat i de característiques tècniques dels aparells.

-

Garanties dels aparells.

Durant el temps d’execució, la Direcció Facultativa realitzarà les corresponents inspeccions, comprovant que,
tan els materials com la qualitat de l’execució, compleix les condicions imposades.

- Conductes
El preu ha d’incloure:

1001.2.6.5.- Control de les proves.
L’instal·lador disposarà de l’equip, material i tècnic, per a realitzar les proves parcials i definitives necessàries.

-

Fabricació a l’obra i/o en el taller.

-

Transport i ports fins els punt de la instal·lació.

Les esmentades proves seran presentades per escrit i per triplicat.

-

Tots els accessoris necessaris.

-

Suports.

La Direcció Facultativa controlarà les esmentades proves, per comprovar si la prestació realitzada és
satisfactòria o no.

-

Proves amb aire.

-

Certificació de qualitat de xapa.

-

L’amidament es farà per metre quadrat instal·lat, prenent a les corbes, el radi mig.

En el cas de no ser-ho, l’instal·lador haurà d’assumir tots els canvis i reparacions necessàries fins a obtenir
unes proves satisfactòries.
Les proves es faran d’acord amb les Normes Vigents, i segons les indicacions contemplades en aquest plec.

1001.2.6.- Control de Qualitat

En el cas que les soldadures s’hagin de comprovar per radiografia, hauran de ser executades per un soldador
homologat.

1001.2.6.1.- Abast

El número de Rx a realitzar, s’indicarà en cas que es requerís, a la Memòria Tècnica corresponent.

Durant el desenvolupament de l’execució i proves d’aquesta instal·lació, la Direcció Facultativa, farà els
següents controls de qualitat:
-

De tots els equips i materials que s’utilitzaran a la instal·lació.

-

Dels mètodes d’execució.

-

De les proves parcials i totals.

1002.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
1002.1.- Introducció
El Plec de Condicions Tècniques formulat, estableix les condicions sota les quals s’hauran de realitzar les
instal·lacions elèctriques descrites.

1001.2.6.2.- Nivell de control
El nivell de control a realitzar ve establert a les especificacions dels equips i materials i per l’aplicació de les
normes de referència en apartats anteriors d’aquest document.

Les condicions tècniques a complimentar en aquest document, assenten les bases sobre normativa,
especificacions de materials, execució, proves, posta en marxa i control de qualitat.

1001.2.6.3.- Control dels equips i materials

1002.2.- Reglaments

Tots els equips i materials d’aquesta instal·lació hauran d’anar acompanyats dels certificats de fabricació amb
indicació de les normes sota les quals van ser construïts i aprovats.

1002.2.1.- Decrets, Ordres i Normes

Estaran d’acord, com a mínim, amb les especificacions imposades a la Memòria d’aquest Projecte.

Totes les unitats d’instal·lació que s’executin, es faran observant i complint els preceptes contemplats en els
següents reglaments:

Abans de la provisió dels equips i materials, s’haurà de disposar dels certificats corresponents, i de les
mostres dels materials que es sol·licitin, per a la seva comprovació i acceptació per la Direcció Facultativa.
L’instal·lador, a càrrec seu, haurà d’aconseguir el certificat d’assaig.

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. Inclou
Reglament e Instruccions Tècniques Complementàries de ITC-BT-01 a ITC-BT-51.

El certificat serà obligatori en el cas d’equips d’importació que no tinguin homologació espanyola.

BOE nº 224

1001.2.6.4.- Control d’execució.

Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE següents

L’instal·lador haurà de presentar, amb la deguda antelació, els mètodes i normes que regiran la realització
dels treballs. Aquests no es podran començar sense haver estat aprovats per la Direcció Facultativa.

-
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-

IEB (Baixa Tensió)

-

IEI (Enllumenat Interior)

L’instal·lador, abans d’iniciar la realització de les seves tasques, haurà de confrontar els plànols i
especificacions i informar amb urgència a la Direcció Facultativa sobre qualsevol contradicció que trobi.

- IEP (Posada a terra)
Normes UNE:
- Les que corresponguin.

No es considerarà com a vàlida cap comunicació que es formuli verbalment.
En el cas que l’instal·lador no manifesti cap circumstància anòmala, s’entén que accepta totalment el projecte
i, en base al mateix, realitzarà els plànols de muntatge.

Decret 2414/1961 de la Presidència del Govern 30-11-61.
-

Reglament d’Activitats

-

molestes, insalubres, nocives i perilloses 7-12-61.

-

Correcció d’errors 7-3-62.

1002.4.2.- Plànols de Muntatge
Abans d’iniciar qualsevol treball, l’instal·lador haurà de presentar a la Direcció Facultativa, per a la seva
comprovació i aprovació, els plànols de muntatge, amb els detalls necessaris i esquemes, per a la seva
correcta interpretació, construcció i muntatge.

1002.3.- Documentació tècnica de referència

Qualsevol treball executat, sense la comprovació esmentada, anirà a compte de l’instal·lador i n’assumirà el
risc.

La documentació tècnica de referència s’haurà d’observar en el curs de la realització de les diferents unitats
d’instal·lacions per tal d’aconseguir el nivell de qualitat proposat.
-

Les Normes UNE de l’Institut de Racionalització del Treball.

-

Les Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE.

-

Normes DIN 5035 per a enllumenat d’interiors.

-

Recomanacions dels fabricants d’equips i materials. Aquestes hauran de ser comprovades per la
Direcció Facultativa de la Indústria.

-

Equips d’importació. Es podran exigir els certificats d’origen i les proves necessàries a càrrec de
l’instal·lador, per comprovar que segueixen els preceptes marcats per la Reglamentació Espanyola.

Els plànols de muntatge es faran en base a la documentació del projecte i considerant les modificacions que
hi hagués durant la realització, aprovades per la Direcció Facultativa.
1002.5.- Execució del treball
1002.5.1.- General
Tots els tipus de treball d’aquesta instal·lació es faran aplicant les tècniques adequades i d’acord amb la
documentació tècnica de referència a 1.2 i 1.3 i, particularment, amb les normes de pràctiques recomanades
pels fabricants dels equips i materials en qüestió.

1002.3.1.- Disposicions i Ordenances Locals

1002.5.2.- Requisits previs

Així mateix, totes les unitats d’instal·lacions que s’executin, s’ajustaran a les disposicions i ordenances
vigents que regeixin en el Municipi i/o Comunitat Autònoma on estigui ubicada l’ obra.
-

Ministeri d’Indústria i Energia.

-

Governació Autonòmica.

-

Normes particulars de la Companyia Subministradora de Flux Elèctric.

Quan sigui necessari, o es sol·liciti, l’instal·lador haurà de presentar per a la seva comprovació i aprovació
per la Direcció Facultativa, els següents documents:
-

Plànols constructius i de muntatge, amb els detalls necessaris com a complement als d’ aquest
projecte.

-

Documentació tècnica completa dels equips i materials a instal·lar.

-

Mostres dels materials que se requereixin, amb el temps suficient per ser revisats i aprovats abans
del seu proveïment.
Aquests documents, i les seves justificacions, es presentaran per triplicat a la Direcció Facultativa, per ser
sotmesos a la seva aprovació a mesura que siguin necessaris, amb quinze dies d’antelació a la data d’
execució prevista.

1002.4.- Plànols i especificacions
1002.4.1.- Plànols i Especificacions del Projecte
Els plànols i especificacions tècniques d’aquest projecte marquen les bases que s’hauran de seguir en la
realització de la instal·lació.

1002.5.3.- Protecció dels equips i materials

Les especificacions regiran amb preferència als plànols.

Durant l’execució l’instal·lador haurà de tenir cura dels equips i materials protegint-los contra la pols i cops,
segons el tipus de material.

Els materials i el seu muntatge, que no es citin en els plànols i especificacions, però que vagin implícits
lògicament i siguin necessaris per l’execució correcta de la instal·lació, es consideraran com inclosos.
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1002.5.10.- Col·locació d’endolls i interruptors

Tots els extrems de les canonades i conductes que estiguin oberts, es protegiran amb taps el temps que sigui
necessari.

Es obligació del contractista senyalar els punts de llum de forma que s’identifiqui la seva situació exacta. De
la mateixa manera es marcarà la situació de les caixes, endolls i interruptors, conforme als plànols o
indicacions de la Direcció Facultativa. En els grups d’interruptors es faran coincidir aquests a la mateixa línia
horitzontal o vertical.

Serà responsabilitat de l’instal·lador la neteja de tots els materials i de mantenir els mateixos en bona
presència fins a l’ acabament i lliurament de la instal·lació
1002.5.4.- Necessitats d’espai.

L’altura de muntatge dels mecanismes serà la següent:

Tots els components d’aquesta instal·lació hauran de situar-se en els espais assignats i es deixarà l’espai
raonable d’accés pel seu entreteniment i reparació.
L’instal·lador haurà de verificar els espais assignats per tots els equips.
1002.5.5.- Recorreguts.

-

Interruptors i commutadors a 0.80 m. del terra acabat.

-

Polsadors de trucada a 0,8 m. del terra acabat.

-

Endolls normals a 0,8 m. del terra acabat.

- Endolls en lavabos a 1,60 m. del terra acabat.
Totes les caixes de mecanisme es col·locaran de manera que s’asseguri la verticalitat final. La separació
dels interruptors respecte als bastiments de les portes serà de 0,10 m. a menys que no es disposi d’aquest
espai.

El recorregut de les safates i dels tubs s’indicarà prèviament en el terreny i es sotmetrà a l’aprovació de la
Direcció Facultativa abans de procedir a la fixació definitiva.
La instal·lació en rases s’adaptarà a les especificacions fetes en els plànols constructius.

1002.5.11.- Col·locació de fils i cables

A la instal·lació de superfície, les safates i tubs seran suportats per ferramentes adequades fixades,
preferentment, a les omegues encloses en jàsseres i/o corretges.

No es col·locaran els cables fins que no s’hagi col·locat el tub i les unions entre trams de tubs estiguin
completament seques. Les cares acabades dels tubs o a les que accedeixi cable elèctric per entroncament a
la caixa corresponent es taparà mitjançant aglomerat de manera que només permeti el pas del cable i quedi
garantida d’estanqueïtat de l’interior del tub.

En cas de no existir, aquestes es subjectaran amb claus de cabota roscada fixats amb càrrega impulsora,
prèvia autorització expressa i concreta de la Direcció Facultativa. Els tubs es subjectaran amb abraçadora
galvanitzada. La distància entre suports contigus, en cap cas serà més gran d’un metre.

1002.5.12.-Encreuament de canonades i de murs

10025.6.- Derivacions

Quan sigui inevitable que els conductes elèctrics creuin canonades de qualsevol classe, es disposarà
d’aïllament addicional, passant la conducció elèctrica per sobre les canonades.

No s’admetrà cap derivació sense la seva caixa corresponent. Únicament es permetran regletes de borns
sense caixa a l’interior d’aparells d’enllumenat quan la secció no excedeixi de 2,5 mm2 i el número de
conductors a connectar sigui de dos, essent un d’ells el neutre, és a dir, sempre que no existeixi la possibilitat
de tenir 380V. En conseqüència, no s’admetrà la distribució de fases en una mateixa lluminària.

1002.5.13.- Corbat de tubs
S’admetrà el corbat per escalfament en tubs de rosca màxima Pg.13. En els altres diàmetres s’escolliran
preferentment colzes prefabricats. Si no es poden utilitzar d’aquest tipus, no s’admetrà cap corba que
presenti plecs.

1002.5.7.-Instal·lació encastada
Abans de l’obertura de les zones, es marcarà exteriorment el recorregut dels tubs, per tal que sigui aprovat
per la Direcció Facultativa, que establirà les normes precises pel traçat.

1002.5.14.- Enllumenat d’emergència i de senyalització

1002.5.8.-Col·locació dels tubs encastats

Aquestes instal·lacions estaran alimentades elèctricament per dos fonts d’energia, de les quals una serà el
subministrament exterior per procedir a la càrrega de les bateries i l’altre les bateries d’acumuladors.

Els tubs aniran en contacte amb la totxana o fàbrica de forjat. Les alineacions estaran fetes amb compte, per
tal que els registres quedin al mateix nivell. Es vigilarà que l’aigua no pugui quedar allotjada a les bosses
formades pels mateixos tubs i de forma que no trobi sortida en els registres i caixes. La subjecció dels tubs
abans del lliscat podrà fer-se amb guix. No s’enlluirà l’eixarmada complerta fins que no ho autoritzi la Direcció
Facultativa.

Les conduccions que alimentin als equips, es disposaran sota tub de PVC rígid, si transcorren per cambres i
sota tub corrugat si van encastades.
La distància amb la resta de les instal·lacions serà com a mínim de 5 cm.
Cada línia estarà protegida per un interruptor automàtic amb una intensitat nominal de 10 ampers com a
màxim. Una mateixa línia no podrà alimentar més de 12 punts de llum o, si a la dependència o local
considerat, existissin varis punts de llum de l’enllumenat especial, aquests hauran d’estar repartits almenys
entre dues línies diferents, encara que el seu número sigui inferior a dotze.

1002.5.9.- Registres encastats
Les caixes de registre han de quedar rasants amb el lliscat o amb el forjat dels murs.
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1002.6.- Criteris d’amidaments

1002.7.2.- Nivell de control

Els amidaments dels treballs parcials i totals executats, amb finalitat de certificació, es realitzaran sobre la
unitat completa de material instal·lat, prenent com a base les Normes NTE (Normes Tècniques de
l’Edificació).

El nivell de control a realitzar ve establert a les especificacions dels equips i materials i per l’aplicació de les
normes a que es fa referència a 4.1.2 Reglaments i 4.1.3 Documentació Tècnica de Referència d’aquest
document.

En general cap preu ha d’estar supeditat a variacions de la paritat de l’euro respecte altres monedes.

1002.7.3.- Control dels equips i materials

1002.6.1.- Línies elèctriques

Tots els equips i materials d’aquesta instal·lació hauran d’anar acompanyats dels certificats de fabricació amb
indicació de les normes sota les quals van ser construïts i aprovats.

El preu ha d’incloure:
-

Transport i port fins el punt d’ instal·lació.

-

Material auxiliar.

-

Suports.

-

Proves.

Estaran d’acord, com a mínim, amb les especificacions imposades en la Memòria d’aquest Projecte.
Abans de l’adquisició dels equips i materials, s’haurà de disposar dels Certificats corresponents i de les
mostres dels materials que així es requerissin, per a la seva deguda comprovació i acceptació per la Direcció
Facultativa, o la seva desestimació, de ser aquesta necessària.
Quan un equip o material no vagi acompanyat del seu certificat de qualitat, a criteri de la Direcció Facultativa,
l’instal·lador, i pel seu compte, haurà d’aconseguir el certificat d’assaig.

- Certificats de qualitat.
L’amidament es farà per metre lineal de línia instal·lada amb la part proporcional d’accessoris i suports
establert

El certificat serà obligatori en el cas d’equips d’importació que no tinguin homologació espanyola.

1002.6.2.- Quadres de maniobra i senyalització
-

Transport i port fins el punt d’instal·lació.

-

Material vari: cables, terminals, canaletes, regletes de borns, senyalitzadors de cables i borns, rètols.

-

Suports.

-

Muntatge en obra: connexió i senyalització.

-

Proves.

-

Certificats de qualitat i característiques tècniques de l’aparellatge.

-

Garanties de l’aparellatge.

1002.7.4.- Control de l’execució
L’instal·lador haurà de presentar, amb la deguda antelació, els mètodes i normes sota els quals realitzarà els
treballs, no començant-ne cap d’ells, fins no haver estat aprovats per la Direcció Facultativa.
Durant el temps d’execució, la Direcció Facultativa realitzarà les corresponents inspeccions, comprovant tan
si els materials com la qualitat de l’execució, compleixen les condicions imposades.
1002.7.5.- Control de les proves
L’instal·lador disposarà de l’equip, material i tècnic, per a realitzar les proves parcials i definitives necessàries.
Dites proves, seran presentades per escrit i per triplicat.

1002.7.- Control de qualitat
1002.7.1.- Abast

La Direcció Facultativa, controlarà aquestes proves, per a verificar si la presentació realitzada és satisfactòria
o no.

Durant el desenvolupament de l’execució i proves d’aquesta instal·lació, la Direcció Facultativa realitzarà el
Control de Qualitat següent:

En cas de no ser-ho, l’instal·lador haurà d’efectuar pel seu càrrec, tots els canvis i reparacions necessàries
per a obtenir unes proves satisfactòries.

-

De tots els equips i materials a utilitzar a la instal·lació.

-

Dels mètodes d’execució

-

De les proves parcials i totals

Les proves seran efectuades d’acord amb les Normes Vigents al respecte i segons les indicacions
contingudes en aquest Plec.
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1003.- INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

1003.3.- Canonades enterrades

1003.1.- Generalitats

Abans de baixar els tubs a les rases s’hauran d’examinar i s'apartaran aquells que presentin deterioracions.

Es competència de l’Instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei de les xarxes de
desguassos, d’acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats previstes en els Documents
de Projecte.

Una vegada els tubs en el fons de la rasa, s’hauran d’examinar novament per a assegurar-se que en el seu
interior estiguin lliures de terra, pedres, útils de treball, etc. i es realitzarà el seu centrat i perfecta alineació.
Una vegada aconseguit, es procedirà a calçar-los i colzar-los amb material de farciment per a impedir-ne el
moviment.

El muntatge haurà de ser de primera qualitat i complet. Les canonades no haurien d’enterrar-se, ni
s’ocultaran, fins a haver estat inspeccionades, provades i aprovat el corresponent certificat de proves per la
Direcció d’Obra.

Cada tub s’haurà de centrar perfectament amb l'adjacent. En el cas d'haver de reajustar algun tram, haurà
d’aixecar-se el farciment i preparar-lo com per a la seva primera col·locació. Les canonades i rases es
mantindran lliures d'aigua. Per a això, el millor serà muntar-los sempre en sentit ascendent, assegurant el
desguàs en els punts baixos.

Així mateix, les canonades s’estendran i muntaran en sentit ascendent amb les pendents i alineacions
indicades en els plànols o, en el seu defecte, per la Direcció Facultativa de l’Obra.

En tots els casos, les xarxes de sanejament enterrades, es muntaran sobre un jaç de sorra rentada, de 15
cm. d'altura com a mínim. De ser necessàries les abraçadores s'emplaçaran exactament igual que si la xarxa
fos aèria, deixant aquestes per a ser rebudes en la llosa de formigó que conforma la solera. Les pendents
d'aigües dels sobreeixidors del vas de la piscina seran mínim del 1%.

L’execució es controlarà mitjançant inspeccions periòdiques amb freqüència de una cada 100 ml.
La valoració dels resultats de les inspeccions d‘execució es realitzarà segons el criteri de la Direcció d’Obra,
qui refusarà la part d’Obra que es consideri com a defectuosa. Totes les xarxes de canonades seran de PVC
rígid PN-10, a excepció de les que se indiquin en els Documents de Projecte.

1004.- PROVES I RECEPCIÓ DE LES OBRES

1003.2.- Canonades

1004.1.- Instal·lacions mecàniques

Les canonades seran de PVC d'alta resistència, circulars i amb limitacions i toleràncies segons normativa.

1004.1.1.- Generalitats

Les xarxes destinades a desguassos, baixants fecals, pluvials i mixtes, seran llises per ambdós extrems
(sense encopar) i hauran de complir amb normativa UNE 53114.

La recepció de la instal·lació tindrà com a objecte comprovar que la mateixa compleix les prescripcions de la
reglamentació vigent i les especificacions de les instruccions tècniques, així com realitzar una posta en
funcionament correcte i comprovar, mitjançant els assaigs que siguin requerits, les prestacions de seguretat i
qualitat que són exigides.

Les canonades que s'utilitzin en canalitzacions subterrànies, enterrades o no (col·lectors i xarxes de
sanejament), hauran de reunir tots els condicionaments exigits en la normativa vigent per a aquest tipus
d'instal·lacions (UNEIX - 53.332-81). L'espessor mínim per a les canonades de desguàs i baixants fecals o
mixtes serà de 3,2 mm., qualsevol que sigui el seu diàmetre nominal.

Totes i cadascuna de les proves, es realitzaran en presència de la Direcció Facultativa de la instal·lació, la
qual donarà fe dels resultats per escrit.
L’instal·lador haurà de disposar de tots els equips i materials necessaris per efectuar les proves.

En totes les canonades que passin a través de forjats, murs o soleres, s’haurà d’instal·lar prèviament un
passamurs.

Si el resultat de les proves no fos el correcte, s’hauran de realitzar totes les modificacions i reposicions fins
que les mateixes siguin satisfactòries, d’acord a allò que està especificat i a judici de la Direcció Facultativa.

Tots els desviaments o canvis d'adreça es realitzaran utilitzant accessoris tipus. En cap cas, es manipularà,
ni corbarà el tub. En cap cas, es podran muntar canonades amb contrapendent o horitzontals (pendent zero),
excepte aquelles en què l’aigua està essent bombada.

1004.1.2.-Proves parcials
Al llarg de l’execució, s’hauran d’haver fet proves parcials, controls de recepció, etc., de tots els elements que
hagi indicat la Direcció Facultativa. Particularment totes les unions o trams de les canonades, que per
necessitats de l’obra quedin ocults, hauran de ser exposades per a la seva inspecció o expressament
aprovats abans de cobrir-los o col·locar les proteccions requerides.

La subjecció de les canonades s’haurà de realitzar mitjançant abraçadores de ferro galvanitzat (diàmetres
grans) o PVC (diàmetres petits). En cap cas, seran abraçadores del tipus estrenyi.
Les canonades es tallaran únicament amb les eines adequades i normalitzades. Després de cada tall
s’hauran d’eliminar les rebaves, tan interiors, com exteriors, mitjançant escatat. Tots els talls s’hauran de
realitzar perpendiculars a l'eix de la canonada. Les dimensions de tots els tubs seran, com a mínim, les
reflectides en els Documents de Projecte.
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1004.1.3.- Proves finals

1004.1.9.-Documentació de la recepció

Acabada la instal·lació, serà sotmesa per parts, o en el seu conjunt, a les proves que s’indiquen, sense
perjudici d’aquelles altres que sol·liciti la Direcció Facultativa de la instal·lació.

Un cop complimentats els requisits marcats, es realitzarà l’acte de recepció provisional, en la que la Direcció
Facultativa de la instal·lació, en presència de la firma instal·ladora, lliurarà al titular de la mateixa, si no ho
hagués fet abans, els documents següents:

1004.1.4.- Proves hidràuliques
Acabada la instal·lació, o part d’ella, serà sotmesa a totes les proves indicades, realitzant-se totes les
modificacions i reposicions necessàries fins que les mateixes siguin satisfactòries d’acord al que s’ha
especificat i a judici de la Direcció Facultativa.
Les proves d’estanqueïtat de les xarxes de canonades, s’ajustaran al que està indicat en la norma UNE 100151-88.

-

Acta de Recepció, subscrita per tots els presents (per duplicat).

-

Resultat de les proves.

-

Manual d’instruccions.

-

Llibre de manteniment.

-

Projecte d’execució, en el que juntament a una descripció de la instal·lació, es relacionaran totes les
unitats i equips utilitzats, indicant marca, model, característiques i fabricant, així com plànols
definitius de l’obra executada, esquema de principi, esquema de control i seguretat i esquemes
elèctrics.
Per últim, un exemplar de:

1004.1.5.-Proves elèctriques
Es realitzarà una comprovació del funcionament de cada motor elèctric, del consum d’energia en les
condicions reals de treball i tensió, havent de donar uns resultats correctes a judici de la Direcció Facultativa
de la instal·lació.

-

Abans de connectar els motors i equips elèctrics, es realitzarà una mesura de la resistència de l’aïllament a
terra i entre conductors, s’haurà d’obtenir un valor no inferior a 750.000 ohms.

Còpia del certificat de la instal·lació present davant la Delegació Provincial del Ministeri d’Indústria i
Energia.

1004.2.- Instal·lacions mecàniques

Una vegada connectats els motors i equips, es tornarà a mesurar la resistència de l’aïllament de la mateixa
manera, s’haurà d’obtenir un valor no inferior a 250.000 ohms.

1004.2.1.- Generalitats
La recepció de la instal·lació tindrà com a objecte comprovar que la mateixa compleix les prescripcions de la
Reglamentació vigent i les especificacions de les Instruccions Tècniques, com realitzar una posta en marxa
correcta i comprovar, mitjançant els assaigs que es requerissin, les prestacions de seguretat i qualitat que
són exigides.

1004.1.6.-Presa de dades i amidaments
Per la presa de dades i l’anotació dels resultats dels amidaments s’utilitzaran les fitxes que s’adjunten al final
del present document, o bé qualsevol altre document que aprovi la Direcció Facultativa.
Les mesures de pressions, velocitats, cabals, temperatures, etc. s’ajustaran a allò que està indicat en la
norma UNE 100-010-89972.

1004.2.2.- Proves Parcials
Durant l’execució s’hauran d’haver fet proves parcials, controls de recepció, etc... de tots els elements
assenyalats per la Direcció Facultativa. Particularment, totes les unions o trams de tubs i instal·lacions que,
per necessitat de l’obra , hagin de quedar ocults, hauran de ser exposats per a la seva inspecció o
expressament aprovats abans de cobrir-los o col·locar les proteccions requerides.

1004.1.7.- Recepció provisional
Un cop realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris per la Direcció Facultativa de la instal·lació, es
procedirà a l’acte de recepció provisional de la instal·lació.

1004.2.3.-Proves Finals

Amb aquest acte, es donarà per finalitzat el muntatge de la instal·lació.

Finalitzada la instal·lació, serà sotmesa, per parts o en el seu conjunt, a les proves que s’indiquen, sense
perjudici d’aquelles altres que sol·liciti la Direcció Facultativa de la instal·lació.

1004.1.8.- Recepció definitiva
Transcorregut el termini contractual de garantia, en absència d’avaries o defectes de funcionament durant el
mateix, o havent estat aquests convenientment solucionats, la recepció provisional adquirirà caràcter de
recepció definitiva, sense realització de proves noves, llevat que per part de la Propietat o Direcció
Facultativa hagi estat cursat avís en contra abans de finalitzar el període de garantia establert.

1004.2.4.- Proves i comprovacions generals
Durant el muntatge, s’efectuaran tot tipus de comprovacions per assegurar que els materials instal·lats
corresponguin exactament als específics o aprovats posteriorment. Es podrà exigir, fins i tot, que es
descobreixin els conductes ja introduïts dintre els tubs, per efectuar la comprovació. Al final de l’obra, amb
independència de les proves que pugui efectuar el personal tècnic de la Delegació d’Indústria, es portaran a
terme les comprovacions següents:
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Proves d’aïllament

Barcelona, desembre de 2016

Amb el “Megger” i a la tensió mínima de 500 V. s’haurà d’aconseguir que, a tots els trams de les línies de
resistència d’aïllament entre conductors, no sigui inferior a 10 Mega Ohms. Entre els conductors i el terra, el
resultat haurà de ser igual.

L’autor del projecte,

Comprovació de circuits i fases.
Es comprovarà que s’hagin seguit els colors del codi especificats en el capítol corresponent. Es
desconnectaran dues fases i es comprovarà l’altre. Els receptors que hauran de funcionar, correspondran als
circuits assenyalats en el plànol i el color dels conductors haurà de coincidir amb el previst en totes les
caixes, panells, etc.

Sgt.: Jordi Casiñol Noguera
Enginyer de Camins Canals i Ports

Comprovació de les proteccions
Tots els interruptors automàtics es comprovaran, provocant la seva activació mitjançant curt circuits i sobre
intensitats. S’hauran de facilitar els dispositius adequats per aquestes proves, sense que quedi afectada la
instal·lació.
Tots els guardamotors s’hauran de comprovar, per assegurar que els relés de protecció corresponen a les
intensitats dels motors a protegir.
Comprovació de la resistència del terra
Tots els terres es comprovaran amb el mesurador de terra adequat. La resistència òhmica no haurà de ser
superior a la indicada en les especificacions. Al final de les proves s’haurà de lliurar un certificat amb aquests
resultats.
Prova de funcionament
Es comprovarà el bon funcionament de tots els punts de llum, endolls, sistemes, motors, etc... de manera que
satisfaci les condicions del projecte.
1004.2.5.- Recepció provisional
Un cop realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris per a la Direcció Facultativa de la Instal·lació,
es procedirà a l’acta de recepció provisional de la instal·lació.
Amb aquest acte, es donarà per acabat el muntatge de la instal·lació.
1004.2.6.- Recepció definitiva
Una vegada passat el termini contractual de garantia, en absència d’avaries o defectes de funcionament
durant el mateix, o havent estat convenientment compensats, la recepció provisional adquirirà caràcter de
recepció definitiva, sense la realització de noves proves, a menys que, per part de la Propietat o Direcció
Facultativa, s’hagi cursat avís en contra abans de finalitzar el període de garantia establert.Barcelona,
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&RQWLQJXWV FRP HOV UHODFLRQDWV DPE OHV GLVSRVLFLRQV G·REOLJDW FRPSOLPHQW FRQGLFLRQV
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OXPLQRWqFQLTXHVHOHPHQWVGHODLQVWDOăODFLyLFRQGLFLRQVG·H[HFXFLyVyQUHFROOLWVHQDTXHVW

/·HQOOXPHQDWS~EOLFWpSHUREMHFWLXODFUHDFLyG·XQDPELHQWYLVXDOQRFWXUQTXHSHUPHWLXQD
YLVLELOLWDWFODUDLLGHQWLILFDFLySUHFLVDGHOHVSHUVRQHVLREMHFWHVHQOHVYLHVWUDQVLWDGHVHO
TXq LPSOLFD XQD UHGXFFLy GHO ULVF G·DFFLGHQWV GH YHKLFOHV L YLDQDQWV GXUDQW OHV KRUHV
QRFWXUQHVLSHUPHWODVXSHUYLVLyLVHJXUHWDWGHOHVYLHVSHUPHWHQWDPpVXQDPDMRULPpV
IjFLOXWLOLW]DFLyGHOVVHUYHLVLXVRVH[LVWHQWV

3OHF DPE OD SUHWHQVLy GH UDFLRQDOLW]DU OHV DFWXDFLRQV L VREUHWRW DXJPHQWDU HO JUDX GH
JDUDQWLDHQODTXDOLWDWGHOVHUYHLDOFLXWDGj$PpVDJLOLW]DLGyQDWUDQVSDUqQFLDDODJHVWLy
PXQLFLSDO HQ GRQDU D FRQqL[HU WDQW D O·DGPLQLVWUDW TXDOVHYRO WLSXV GH SHUVRQD ItVLFD R
MXUtGLFD(QWLWDWL2UJDQLVPH2ILFLDOHOVTXDOVH[HFXWLQDTXHVWWLSXVG·LQVWDOăODFLRQVTXLQpV
HO PDUF UHJODW GH OHV REOLJDFLRQV L GUHWV DPE OD ILQDOLWDW TXH OHV LQVWDOăODFLRQV

(QHOVGDUUHUVDQ\VV·KDGXWDWHUPHXQHVIRUoLQYHUVRULPSRUWDQWSHUSDUWGHO·$MXQWDPHQW

G·HQOOXPHQDW HV GXJXLQ D WHUPH FRUUHFWDPHQW D O·REMHFWH TXH DTXHVW 6HUYHL 3~EOLF HV

GH 5XEt SHU GRWDU UHQRYDU L PLOORUDU OD LQVXILFLqQFLD G··DTXHVW VHUYHL HQ QRPEURVHV YLHV

SUHVWLDPEOHVJDUDQWLHVGHVHJXUHWDWLTXDOLWDWSHUDODSREODFLyHQJHQHUDO

FDUUHUVLSODFHVG·DFRUGDPEOHVHVSHFLILFDFLRQVGHGHWHUPLQDGHVQRUPHVLUHFRPDQDFLRQV



GH FDUjFWHU QDFLRQDO HQ OHV TXDOV V·LQGLTXHQ OHV FRQGLFLRQV TXH KDQ GH UHXQLU OHV
LQVWDOăODFLRQV G·HQOOXPHQDW S~EOLF 0DOJUDW DL[z DTXHVWD QRUPDWLYD SUHVHQWD DOJXQHV

 2%-(&7(
2%-(&7(

FDUqQFLHV TXH OLPLWHQ HO VHX ~V L HILFjFLD HQ QR SUHFLVDU DVSHFWHV OXPtQLFV L

(O SUHVHQW 3OHF GH &RQGLFLRQV 7qFQLTXHV Wp SHU REMHFWLX UHJXODU OHV LQVWDOăODFLRQV

FDUDFWHUtVWLTXHVGHOVPDWHULDOVLFRQGLFLRQVG·H[HFXFLyDL[tFRPODQRLQFRUSRUDFLyGHOHV

G·HQOOXPHQDW S~EOLF DO 7HUPH 0XQLFLSDO GH 5XEt TXH FRPSUHQGUDQ HO GH WRWHV OHV YLHV

QRYHV WHFQRORJLHV OHV TXDOV H[LJHL[HQ XQ PDMRU JUDX GH TXDOLWDW (Q EDVH D DL[z

FDUUHUVSODFHVFDPLQVLSDVVHLJVGHQRYDLPSODQWDFLyDL[tFRPDTXHOOVTXHSURFHGHL[LQGH

FRQVLGHUHPODXWLOLWDWG·XQDQRUPDTXHUHFXOOLO·H[SHULqQFLDPXQLFLSDODFXPXODGDDPEOD

UHIRUPDGHIRUPDTXHDTXHVWVHUYHLHVSXJXLGXUDWHUPHDPEOHVJDUDQWLHVGHVHJXUHWDWL

ILQDOLWDWGHFRPSOLPHQWDUGHIRUPDDGLHQWHOVREMHFWLXVGHOHVLQVWDOăODFLRQVG·HQOOXPHQDW

TXDOLWDW DGLHQWV 4XDOVHYRO LQVWDOăODFLy G·HQOOXPHQDW S~EOLF SHU D OD VHYD LPSODQWDFLy DO

S~EOLFHQUHODFLyDODSUHVWDFLyG·XQPLOORUVHUYHLGHTXDOLWDWDOFLXWDGj

7HUPH0XQLFLSDOKDXUjGHGLVSRVDUGHO·DSURYDFLyTXHFRUUHVSRQJXLDFDGDFDV

&RQYp FRQVLGHUDU TXH D OD FLXWDW GH 5XEt OHV LQVWDOăODFLRQV G·HQOOXPHQDW S~EOLF VyQ

/HV LQVWDOăODFLRQV G·HQOOXPHQDW S~EOLF OHV TXDOV KDXUDQ GH VHU UHFHSFLRQDGHV SHU

G·H[HFXFLyPXQLFLSDORSHULQLFLDWLYDSDUWLFXODUHQWHQHQWHQDTXHVWGDUUHUFDVDTXHOOHVTXH

O·$MXQWDPHQW SHU D OD VHYD SRVWHULRU FRQVHUYDFLy L PDQWHQLPHQW FRPSOLUDQ HVWULFWDPHQW

HVUHDOLW]HQDLQLFLDWLYDGHTXDOVHYROSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDSURPRWRUFRQVWUXFWRU-XQWD

DOOz SUHVFULW D OHV SUHVHQWV LQVWUXFFLRQV D WDO HIHFWH VHUDQ LQIRUPDGHV SHO 6HUYHL GH

GH &RPSHQVDFLy HWF R TXDOVHYRO (QWLWDW L 2UJDQLVPH 2ILFLDO L TXH OOHYDW H[FHSFLRQV

0DQWHQLPHQW G·,QVWDOăODFLRQV L 6XEPLQLVWUDPHQWV GH O·UHD GH 'HVHQYROXSDPHQW 8UEj GH

DTXHVWHV LQVWDOăODFLRQV KDQ GH VHU UHEXGHV SHU O·$MXQWDPHQW SHU D OD VHYD SRVWHULRU

O·$MXQWDPHQW GH 5XEt L HV VRWPHWUDQ D TXDQWHV LQVSHFFLRQV HV FRQVLGHUL QHFHVVDUL Ep

FRQVHUYDFLyLPDQWHQLPHQWFRVDTXHVXSRVDGHVSHVHVPXQLFLSDOVDQXDOVLPSRUWDQWVSHU

VLJXLQDTXHVWHVGLUQHVRQRFWXUQHV

DVVHJXUDU XQD DGLHQW FRQVHUYDFLy GH OHV FLWDGHV LQVWDOăODFLRQV 3HU TXH SXJXL HIHFWXDUVH
GLWD FRQVHUYDFLy L PDQWHQLPHQW VHQVH FRVWRV VXSOHPHQWDULV GHULYDWV GH UHEUH REUHV
GHILFLHQWVOHVLQVWDOăODFLRQVG·HQOOXPHQDWS~EOLFKDQG·HIHFWXDUVHFRUUHFWDPHQWDGHTXDQW

$ O·$QQH[ , KL KD HOV SOjQROV DPE HOV GHWDOOV JUjILFV GH OHV HVWHVHV GH FDEOH TXDGUH GH
FRPDQGDPHQWHWF
$O·$QQH[,,HVUHODFLRQHQOHVSDUWLGHVPpVFRPXQVDWHQLUHQFRPSWHDO·KRUDGHUHDOLW]DU

OHVDOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOD&LXWDWLDPELQGHSHQGqQFLDGHOVHXFRVW
&RQVLGHUDQW WRW HO TXH V·KD LQGLFDW ILQV DUD TXHGD MXVWLILFDGD O·DEVROXWD QHFHVVLWDW GH OD
LPPHGLDWDSRVWDHQ YLJRUG·XQ3OHFGH&RQGLFLRQV7qFQLTXHVTXHUHJXOLOHV LQVWDOăODFLRQV

HOSURMHFWHGHODLQVWDOăODFLyG·HQOOXPHQDWH[WHULRU


G·HQOOXPHQDW D O·REMHFWH TXH OD SUHVWDFLy G·DTXHVW 6HUYHL 3~EOLF HV UHDOLW]L DPE OHV
JDUDQWLHVGHVHJXUHWDWLTXDOLWDWSHUDODSREODFLyHQJHQHUDO
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$TXHVW 3OHF GH &RQGLFLRQV 7qFQLTXHV SHU D LQVWDOăODFLRQV G·HQOOXPHQDW H[WHULRU pV

'·DFRUG DPE HO 5HJODPHQW G·(ILFLqQFLD (QHUJqWLFD HQ ,QVWDOăODFLRQV G·(QOOXPHQDW ([WHULRU

G·DSOLFDFLy D WRWHV DTXHOOHV LQVWDOăODFLRQV GH QRYD H[HFXFLy R GH UHIRUPD WRWDOSDUFLDO GH

HQHQGDYDQW5((,(( FDGDFDUUHURHQWRUQDUHQRYDUWpXQDDVVLJQDFLyFRPD=RQD((

OHVH[LVWHQWVGLQVHOWHUPHPXQLFLSDOGH5XEt,QFORXWRWVDTXHOOVHOHPHQWVTXHHVWLJXLQHQ

=RQD(R=RQD(HQIXQFLyGHODVHYDYXOQHUDELOLWDWDODFRQWDPLQDFLyOXPtQLFDLGHOD

OD YLD S~EOLFD WDO FRP HQOOXPHQDW S~EOLF DQXQFLV SXEOLFLWDULV PRELOLDUL XUEj HQ JHQHUDO

VLWXDFLyUHODWLYDGHOFDUUHURHVSDLGLQVOD[DU[DYLjULDGHODFLXWDW

PRQXPHQWV R VLPLODUV DL[t FRP TXDOVHYRO HOHPHQW TXH HV FRQQHFWL D OD [DU[D HOqFWULFD

$TXHVWDDVVLJQDFLyFRQGLFLRQDUjDOJXQVGHOVSDUjPHWUHVOXPtQLFVGHGLVVHQ\

G·HQOOXPHQDW H[WHULRU 6·H[FORXHQ OHV IRQWV SLVFLQHV FRQWHQLGRUV VRWHUUDWV L VHPjIRUV MD



TXHDTXHVWVKDXUDQGHGLVSRVDUG·HVFRPHVHVLQGHSHQGHQWV

/DFODVVLILFDFLyGH]RQHVpVODTXHHVUHODFLRQDDFRQWLQXDFLy







&ODVVLILFDFLyGH]RQHV
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'HVFULSFLy
UHHVDPEHQWRUQVRSDLVDWJHVIRVFRV
UHHVDPEHQWRUQVRSDLVDWJHVIRVFRV
WJHVIRVFRV

/HVSUHVFULSFLRQVGHOSUHVHQW3OHFQRH[LPHL[HQGHO·REOLJDFLyGHOFRPSOLPHQWGHODUHVWD

2EVHUYDWRULV DVWURQzPLFV SDUFV QDFLRQDOV HVSDLV G·LQWHUqV QDWXUDO jUHHV GH

GHQRUPDWLYDDSOLFDEOHHVVHQWDTXHVWDODVHJHQW

SURWHFFLyHVSHFLDORQOHVFDUUHWHUHVHVWDQVHQVHLOăOXPLQDU
(


•

=RQHVSHULXUEDQHVRH[WUDUDGLVGHOHVFLXWDWVVzOVQRXUEDQLW]DEOHVjUHHVUXUDOVL

5HJODPHQW(OHFWURWqFQLFGH%DL[D7HQVLyDSURYDWSHO5HLDO'HFUHWGH

VHFWRUVJHQHUDOPHQWVLWXDWVIRUDGHOHVjUHHVUHVLGHQFLDOVXUEDQHVRLQGXVWULDOVRQ

G·DJRVWLOHVVHYHV,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWjULHV
•

OHVFDUUHWHUHVHVWUREHQLOăOXPLQDGHV

5HLDO 'HFUHW  GH  GH QRYHPEUH SHO TXDO V·DSURYD HO 5HJODPHQW

(

UHHVGHOOXPLQRVLWDWPLWMDQD
UHHVGHOOXPLQRVLWDWPLWMDQD
=RQHV XUEDQHV UHVLGHQFLDOV RQ OHV FDOoDGHV YLHV GH WUjQVLW URGDW L YRUHUHV  HV

G·(ILFLqQFLD (QHUJqWLFD HQ ,QVWDOăODFLRQV G·(QOOXPHQDW ([WHULRU L OHV VHYHV

WUREHQLOăOXPLQDGHV

,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWjULHV($D($

(

•

'HFUHW&RGLG·$FFHVVLELOLWDWGH&DWDOXQ\D

•

5HLDO'HFUHWPRGLILFDWSHU2UGUHGHO %2( VREUH

UHHVGHOOXPLQRVLWDWDOWD
UHHVGHOOXPLQRVLWDWDOWD
&HQWUHV XUEDQV ]RQHV UHVLGHQFLDOV VHFWRUV FRPHUFLDOV L G·RFL DPE HOHYDGD

HVSHFLILFDFLRQV WqFQLTXHV GH FROXPQHV R EjFXOV SHU HQOOXPHQDW S~EOLF L OD VHYD
KRPRORJDFLy
•

UHHVGHOOXPLQRVLWDWEDL[D
UHHVGHOOXPLQRVLWDWEDL[D

5HVROXFLy (&) GH  GH GHVHPEUH SHU OD TXDO V·DSURYHQ D )(&6$²
(1'(6$OHV1RUPHV7qFQLTXHV3DUWLFXODUVUHODWLYHVDOHVLQVWDOăODFLRQVGH[DU[DLD
OHVLQVWDOăODFLRQVG·HQOODo

DFWLYLWDWGXUDQWODIUDQMDKRUjULDQRFWXUQD
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eV REOLJDW SUHVHQWDU HO SURMHFWH G·HQOOXPHQDW DPE O·HVWXGL OXPtQLF FRUUHVSRQHQW $TXHVW
KDXUj GH VHU UHDOLW]DW SHU WqFQLF FRPSHWHQW R SHO IDEULFDQW GH OD OOXPHQHUD &DO TXH HV
FRUUHVSRQJXLQOHVOOXPHQHUHVLWLSXVGHOjPSDGDGHO·HVWXGLDPEODVLWXDFLyGHSURMHFWH(Q



FDV TXH HV SODQWHJL TXDOVHYRO FDQYL V·KDXUj GH SUHVHQWDU QRX HVWXGL OXPtQLF TXH HO



MXVWLILTXL







/DXQLIRUPLWDWPLWMDQDKDXUjGHVHUFRPDPtQLPGHFRPDQRUPDJHQHUDOWDQWSHOV
FDVRVGHWUjQVLWURGDWFRPSHOVGH]RQHVGHSDVGHYLDQDQWV
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3jJ












6LWXDFLRQVGH

(OV YDORUV G·LOăOXPLQjQFLD D DSOLFDU QLYHOOV G·LOăOXPLQDFLy PLWMDQV  VyQ HOV TXH V·DGMXQWHQ

&ODVVLILFDFLyGHOHVYLHV
&ODVVLILFDFLyGHOHVYLHV
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7LSXVGHYLD
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0RGHUDGDYHORFLWDW
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&DUULOELFL



,OăOXPLQjQFLD

SURMHFWHXVXDOV
SURMHFWHXVXDOV

UHVXPLGDPHQWDFRQWLQXDFLyH[WUHWVGHO5((,((

&ODVVLILFDFLy
&ODVVLILFDFLy

7LSXVGHYLHV
7LSXVGHYLHV

PLWMDQD(P>OX[@
PLWMDQD(P>OX[@
D(P>OX[@
(VSDLVGHYLDQDQWVGHFRQQH[LyFDUUHUVSHDWRQDOVLYRUHUHVDO



OODUJGHODFDOoDGD



3DUDGHVGHEXVDPE]RQHVG·HVSHUD



UHHVFRPHUFLDOVSHDWRQDOV



)OX[GHWUjQVLWGHYLDQDQWV$OW

²²

)OX[GHWUjQVLWGHYLDQDQWV1RUPDO
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=RQHVFRPHUFLDOVDPEDFFpVUHVWULQJLWL~VSULRULWDULGH
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%DL[DYHORFLWDW
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(

9LHVGHYLDQDQWV
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YLDQDQWV
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)OX[GHWUjQVLWGHYLDQDQWV$OW
)OX[GHWUjQVLWGHYLDQDQWV1RUPDO



(QOOXPHQDWGHURWRQGHV
(QOOXPHQDWGHURWRQGHV


7LSXVGHYLHV
7LSXVGHYLHV

YLHVG·DFFpVDODPDWHL[HQXQDORQJLWXGDGLHQWDOPHQ\VPHWUHVHQDPEGyVVHQWLWV

9LHVXUEDQHVVHFXQGjULHVGHFRQQH[LyDXUEDQHVGHWUjQVLW



(OVQLYHOOVG·LOăOXPLQDFLySHUDURWRQGHVVHUDQXQVXSHULRUVDOVQLYHOOVGHOVDFFHVVRVR

LPSRUWDQW



HQWUDGHVDPEHOVYDORUVGHUHIHUqQFLDVHJHQWV

9LHVGLVWULEXwGRUHVORFDOVLDFFHVVRVD]RQHVUHVLGHQFLDOVL



ILQTXHV
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²

•
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(QOOXHUQDPHQWPj[LP

*5 

&DUUHWHUHVORFDOVHQjUHHVUXUDOV
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&
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'·DFRUGDOSXQWGHO5((,((DPpVGHODURWRQGDO·HQOOXPHQDWV·KDXUjG·HVWHQGUHDOHV

,OăOXPLQjQFLD
PLWMDQD(P>OX[@
PLWMDQD(P>OX[@

SURMHFWHXVXDOV
SURMHFWHXVXDOV

%

,QWHQVLWDWGHWUjQVLW,0'! 

²

,QWHQVLWDWGHWUjQVLW,0'

²

&DUULOVELFLLQGHSHQGHQWVDOOODUJGHODFDOoDGDHQWUHFLXWDWVHQ



jUHDREHUWDLG·XQLyHQ]RQHVXUEDQHV




/LPLWDFLRQVGHOHVHPLVVLRQVOOXPLQRVHV
/LPLWDFLRQVGHOHVHPLVVLRQVOOXPLQRVHV
(V WLQGUj FRQVLGHUDFLy VREUH OHV OLPLWDFLRQV GH OD OOXP PROHVWD TXH SURFHGHL[ GH OHV

)OX[GHFLFOLVWHV$OW

²

LQVWDOăODFLRQV G·HQOOXPHQDW H[WHULRU G·DFRUG D OD WDXOD  GHO 5((,(( OD TXDO VHJXHL[  HQ

)OX[GHFLFOLVWHV1RUPDO

²

IXQFLyGHOD]RQLILFDFLyGHVFULWDHQHOSXQW

²



SDUFDPHQWVHQJHQHUDO
&DUUHUVUHVLGHQFLDOVVXEXUEDQVDPEYRUHUHVSHUDYLDQDQWVDO

''

²²



&ODVVHVG·HQOOXPHQDWSHOVGLIHUHQWVWLSXVGHYLHVPpVXVXDOVDODFLXWDWGH5XEt
&ODVVHVG·HQOOXPHQDWSHOVGLIHUHQWVWLSXVGHYLHVPpVXVXDOVDODFLXWDWGH5XEt
6LWXDFLRQVGH



OODUJGHODFDOoDGD IOX[GHWUjQVLWGHYLDQDQWVQRUPDO 



²



=RQHVGHYHORFLWDWPROWOLPLWDGD
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3DUjPHWUHV
OXPLQRWqFQLFV
OXPLQRWqFQLFV
,OăOXPLQjQFLD
YHUWLFDO (Y 

9DORUVPj[LPV
9DORUVPj[LPV

(O TXDGUH GH FRPDQGDPHQW VHUj G·DFHU LQR[LGDEOH R JDOYDQLW]DW HQ FDOHQW DPE GRV

(
(

(
(

(
(

(
(

OX[

OX[

OX[

OX[

FRPSDUWLPHQWV LQGHSHQGHQWV FDGD XQ G·HOOV DPE OD VHYD SRUWD L FODX  SHU GLIHUHQFLDU HO
PzGXOGHFRPSDQ\LDVXEPLQLVWUDGRUDLHOGHPDQLREUDGHODLQVWDOăODFLy7DQWODFODXTXH
SHUPHWL O·DFFpV DO PzGXO GH FRPSDQ\LD FRP OD GH OD SRUWD G·DERQDW VHUj WLSXV -,6

,QWHQVLWDW
OOXPLQRVDHPHVD
SHUOHVOOXPLQjULHV

FG

FG

FG

QRUPDOLW]DGD

FG

7RWV HOV FHQWUHV GH FRPDQGDPHQW GLVSRVDUDQ GH GRV FRQWDFWRUV FRP D HTXLSDPHQW

,

HVWjQGDUG L FDGD FRQWDFWRU JRYHUQDUj XQD R ILQV D XQ Pj[LP GH GXHV VRUWLGHV VHJRQV

/XPLQjQFLD
PLWMDQDGHOHV

48$'5('(&20$1'$0(17
48$'5('(&20$1'$0(17

FGP

FGP

FGP

GHILQHL[LHOSURMHFWH7LQGUjHOVHOHPHQWVLVRUWLGHVQHFHVVjULHVSHUODLQVWDOăODFLyGHTXHHV

FGP

IDoDQHV /P 

WUDFWLLLQFRUSRUDUjO·HVSDLDGLHQWSHUDODLQVWDOăODFLyGHO·HTXLSGHFRPSWDWJHHOHFWUzQLFGH

/XPLQjQFLD

OORJXHUSHUSDUWGHODFRPSDQ\LDGLVWULEXwGRUD

Pj[LPDGHOHV

FGP

FGP

FGP

(QHOGLVVHQ\GHOD LQVWDOăODFLy HVSRVDUjHVSHFLDODWHQFLyDGLVSRVDU HOPDMRUQRPEUHGH

FGP

IDoDQHV /Pj[ 

VRUWLGHVSRVVLEOHVGHVGHOTXDGUHUHVWDQWSURWHJLGHVLQGLYLGXDOPHQW

/XPLQjQFLD
Pj[LPDGHOV
VHQ\DOVLUqWROV

/HVOtQLHVG·DOLPHQWDFLyDOVSXQWVGHOOXPLFRQWUROVRUWLUDQGHVG·XQTXDGUHGHSURWHFFLyL
FGP

FGP

FGP

FGP

FRQWURO OHV OtQLHV HVWDUDQ SURWHJLGHV LQGLYLGXDOPHQW DPE WDOO RPQLSRODU WDQW FRQWUD
VREUHLQWHQVLWDWV FRP FRQWUD FRUUHQWV GH GHIHFWH D WHUUD L FRQWUD VREUHWHQVLRQV /D

OOXPLQRVRV /Pj[ 

LQWHQVLWDW GH GHIHFWH VHUj FRP D Pj[LP GH  P$ L OD UHVLVWqQFLD GH SRVWD D WHUUD

&ODVVHG·HQOOXPHQDW
&ODVVHG·HQOOXPHQDW
,QFUHPHQWGH

6HQVHLOăOXPLQDFLy

0(

0(0(

0(0(

OOLQGDUGHFRQWUDVW

7, SHU

7, SHU

7, SHU

7, SHU

7, 

DGDSWDFLyD/ 

DGDSWDFLyD/ 

DGDSWDFLyD/ 

DGDSWDFLyD/ 

FGP

FGP

FGP

FGP

PHVXUDGD HQ OD SRVDGD HQ VHUYHL GH OD LQVWDOăODFLy VHUj FRP D Pj[LP GH  2KPV (OV
LQWHUUXSWRUVGLIHUHQFLDOVVHUDQREOLJDWzULDPHQWGHUHHQJDQ[DPHQWDXWRPjWLF
(OVLVWHPDG·DFFLRQDPHQWGHO·HQOOXPHQDWHVUHDOLW]DUjSHUPLWMjG·XQVLVWHPD85%,/8;GH
OD FDVD FRPHUFLDO $5(/6$ TXH GXX LQFRUSRUDGD FRUED DVWURQzPLFD L HV GLVSRVDUj XQ



LQWHUUXSWRU PDQXDO TXH SHUPHWL O·DFFLRQDPHQW YROXQWDUL GHO VLVWHPD DPE LQGHSHQGqQFLD


',0(16,21$7'(/(6,167$/ă/$&,216
',0(16,21$7'(/(6,167$/ă/$&,216

GHOGLVSRVLWLXGHUHJXODFLyLQVWDOăODW

/HV OtQLHV G·DOLPHQWDFLy DOV SXQWV GH OOXP DPE OjPSDGHV R WXEV GH GHVFjUUHJD HVWDUDQ

/D UHJXODFLy GH OHV QRYHV LQVWDOăODFLRQV QHFHVVjULD SHU D OD UHGXFFLy GH IOX[ L HVWDOYL

SUHYLVWHV SHU D WUDQVSRUWDU OD FjUUHJD JHQHUDGD SHOV SURSLV UHFHSWRUV DOV VHXV HOHPHQWV

HQHUJqWLFHVIDUjVHPSUHPLWMDQoDQWHOVLVWHPDGHGREOHQLYHOO

DVVRFLDWV D OHV VHYHV FRUUHQWV KDUPzQLTXHV G·DUUHQFDGD L GHVHTXLOLEUL GH IDVHV

7DPEpLQFORXUjSUHVDGHFRUUHQWD9LSXQWGHOOXPDOVHXLQWHULRU

&RQVHTHQWPHQW OD SRWqQFLD DSDUHQW PtQLPD HQ 9$ VHUj G· YHJDGHV OD SRWqQFLD HQ

(O TXDGUH GH FRPDQGDPHQW KDXUj G·LQFORXUH OD LQVWDOăODFLy G·XQ VLVWHPD GH WHOHJHVWLy

:DWWGHOHVOjPSDGHVRWXEVGHGHVFjUUHJD

FHQWUDOLW]DGDLSHUWDQWKDXUjGHGLVSRVDUG·XQPzGHPWHOHIzQLFR*60$L[tPDWHL[GHV

3HOV FjOFXOV HOqFWULFV HO IDFWRU GH SRWqQFLD HQ FDGD SXQW GH OOXP KDXUj GH VHU VXSHULRU D

GH O·DUTXHWD GH GDYDQW GHO TXDGUH ILQV D O·LQWHULRU GHO PDWHL[ KL KDXUj FRP D PtQLP GRV

/DPj[LPDFDLJXGDGHWHQVLyHQWUHO·RULJHQGHODLQVWDOăODFLyLTXDOVHYRODOWUHSXQWGH

WXEVFRUUXJDWVEXLWVGHUHVHUYD

ODPDWHL[DVHUjPHQRURLJXDODO


1RPpVV¶DFFHSWDUjODLQVWDOāODFLyGHUHJXODGRUVGHIOX[HQUHIRUPHVG¶LQVWDOāODFLRQVH[LVWHQWVSUqYLDDFFHSWDFLyHVFULWDSHUSDUW



GHOV6HUYHLV7qFQLFV'HSDUWDPHQWGH0DQWHQLPHQWG¶,QVWDOāODFLRQVL6XEPLQLVWUDPHQWV

3jJ

3jJ









(Q FDS FDV HV MXVWLILFDUj OD VHYD LQVWDOăODFLy HQFDVWDGD D SDUHW R D FDS DOWUH HOHPHQW

(Q HOV FUHXDPHQWV GH FDUUHU OD FDQDOLW]DFLy D PpV G·HQWXEDGD VHUj IRUPLJRQDGD L

FRQVWUXFWLX (VWDUj VXSRUWDW SHU EDQFDGD GH IRUPLJy HQ PDVVD R G·DFHU LQR[LGDEOH

V·LQVWDOăODUDQFRPDPtQLPWXEVGHUHVHUYD$PpVDPpVDDPEGyVFRVWDWVGHOYLDOKL

SUHIDEULFDGDDPEDOoDGDPtQLPDGHFPPHVXUDWVGHVGHOQLYHOOGHOWHUUD(OTXDGUHGH

KDXUj VREUHYRUHUDVHPSUHTXHVLJXLSRVVLEOH HOVSHULFRQVGHUHJLVWUHTXHGHOLPLWHQHO

FRPDQGDPHQWVHUjIjFLOPHQWDFFHVVLEOHDOSHUVRQDODXWRULW]DWLO·REHUWXUDGHSRUWHVKDGH

FUHXDPHQW/HVGLPHQVLRQVG·DTXHVWVVHUDQGHFRPDPtQLP[FPHQODWDSDGHOV

SHUPHWUHODQRUPDOFLUFXODFLyGHYHKLFOHVLSHUVRQHV

TXDOV KL FRQVWDUDQ OHV VLJOHV ´(3µ 6HPSUH V·HIHFWXDUDQ HOV FUHXDPHQWV GH IRUPD

/DLQVWDOăODFLyHVWDUjJRYHUQDGDSHUXQFHQWUHGHFRPDQGDPHQWSHUFDGDFRQMXQWGHSXQWV

SHUSHQGLFXODUDO·HL[GHOYLDOLHOUHFRUUHJXWVHUjHOPpVFXUWSRVVLEOH9HXUHGHWDOO$D

GH OOXP HQ SRWqQFLHV LQIHULRUV D  N: FRQWUDFWDWV HO TXDO HV SURFXUDUj VLWXDU HQ HO

O·DQQH[3OjQROV

FHQWUH GH JUDYHWDW GH OD LQVWDOăODFLy WHQLQW HQ FRPSWH SHUz HO SXQW GH VXEPLQLVWUDPHQW

(QOHV]RQHVDPEFROXPQHVPXOWLSURMHFWRU WLSXV3ULPRVLPLODU ROOXPLQjULHVDPEPpV

HOqFWULFGHODFRPSDQ\LD

G·XQD OjPSDGD OD LQVWDOăODFLy GLVSRVDUj GH  OtQLHV SHU VXSRUW SDUWLQW GH FRQWDFWRU

7RWD QRYD LQVWDOăODFLy G·HQOOXPHQDW S~EOLF VHUj JRYHUQDGD SHU XQ QRX TXDGUH GH

GLIHUHQWSHUWDOGHJDUDQWLUXQDPtQLPDLOăOXPLQDFLyHQFDVG·DYDULD

FRPDQGDPHQW L HQ FDS FDV HV SRGUj FRQQHFWDU D XQD LQVWDOăODFLy H[LVWHQW H[FHSWH HQ

/D GLVWULEXFLy HQ OtQLD VXEWHUUjQLD KD GH VHU DPE FDEOH WLSXV 59 N9 GH TXDWUH

DTXHOOV FDVRV RQ H[LVWHL[L DFFHSWDFLy SUqYLD HVFULWD SHU SDUW GHOV 6HUYHLV 7qFQLFV GH

FRQGXFWRUVLVHFFLyPtQLPDPP

0DQWHQLPHQW

(OVHPSLRODPHQWVLGHULYDFLRQVQHFHVVDULVGHODLQVWDOăODFLyHVIDUDQGLQVHOVVXSRUWVGH



OHV OOXPHQHUHV HQ FDL[HV GH ERUQV DGHTXDGHV SURWHJLGHV DPE IXVLEOHV  L VLWXDGHV D



XQDDOoDGDPtQLPDGHFPUHVSHFWHODUDVDQW1RHVSHUPHWIHUKRHQSHULFRQV/HV

;$5;(6'·$/,0(17$&,Ð
;$5;(6'·$/,0(17$&,Ð

FDL[HVGHFRQQH[LRQVVHUDQGHSROLHVWHUDPEILEUDGHYLGUHLKDXUDQGHWHQLUODPj[LPD

;DU[HVVXEWHUUjQLHV
;DU[HVVXEWHUUjQLHV
(OWUDoDWVHUjVHPSUHHQIRUPHVUHFWHVSDUDOăOHODERUGRQVRIDoDQHV TXDQHOVSDVVRV

GLPHQVLySRVVLEOHHQIXQFLyGHO·HVSDLGLVSRQLEOHGLQVODFROXPQDG·HQOOXPHQDW

GH VHUYHLV QR SHUPHWLQ VHJXLU HO ERUGy  (Q HOV FDQYLV GH GLUHFFLy FDOGUj WHQLU HQ
FRPSWH HOV UDGLV PtQLPV SUHVFULWV SHO IDEULFDQW GHO WXE R QRUPD 81(  9HXUH

;DU[HVDqULHV
;DU[HVDqULHV
7RWLTXHOHVQRYHVLQVWDOăODFLRQVKDQGHWHQLUHOVFRQGXFWRUVVRWHUUDWVSUqYLDMXVWLILFDFLy

GHWDOO$DO·DQQH[3OjQROV

WqFQLFD RQ HV GHPRVWUL OD LPSRVVLELOLWDW G·H[HFXWDU O·REUD DL[t HV SHUPHWUDQ [DU[HV

(VIDUjHVSHFLDODWHQFLyDQRGLVSRVDUODVRWDHVFRFHOOVG·DUEUHVLVLSDVVHQSURSGHOV

DqULHV TXDQ FDXVHV GH IRUoD PDMRU KR UHTXHUHL[LQ (Q DTXHVW FDV SRGUDQ DQDU

PDWHL[RVV·KDXUjGHPDQWHQLUXQDGLVWjQFLDPtQLPDGHFHQWtPHWUHV

UHFRO]DGHVVREUHIDoDQDVHJXLQWOHVSUHVFULSFLRQVGHOYLJHQW5(%7OHVTXDOSRGUDQVHU

(Q]RQHVHQMDUGLQDGHVHOWXEGLVFRUUHUjGLQVXQSULVPDGHIRUPLJy9HXUHGHWDOO$D

FDEOHVGHFRQGXFWRUVD9

O·DQQH[3OjQROV

/D GLVWULEXFLy HQ OtQLD DqULD KD GH VHU DPE FDEOH GHO WLSXV 59  N9 GH FLQF

(OV FDEOHV DQLUDQ VHPSUH HQWXEDWV L QR V·LQVWDOăODUj PpV G·XQ FLUFXLW SHU O·LQWHULRU GHO

FRQGXFWRUVLVHFFLyPtQLPDPP

PDWHL[WXE(QHOVFDQYLVGHGLUHFFLyV·LQVWDOăODUDQSHULFRQVGHUHJLVWUHGH[FPHQ

$ OHV FRQYHUVLRQV DHURVRWHUUDGHV HV FROăORFDUDQ WXEV GH GLjPHWUH VXILFLHQW G·DFHU

OD WDSD GHOV TXDOV KL FRQVWDUDQ OHV VLJOHV ´(3µ $ PpV D PpV L HQ WUDPV OODUJV HV

JDOYDQLW]DW HQ FDOHQW L D OD SDUW VXSHULRU GHO FDEOH SHU HYLWDU O·HQWUDGD G·DLJXD HV

GLVSRVDUDQSHULFRQVGHUHJLVWUHDXQDGLVWjQFLDQRVXSHULRUDOVPHWUHVSHUIDFLOLWDU

FROăORFDUjXQPDQHJXHWUHWUjFWLOPLWMDQoDQWDSRUWDFLyGHFDORU

HOPXQWDWJHLPDQWHQLPHQWGHOHVLQVWDOăODFLRQV9HXUHGHWDOO$DO·DQQH[3OjQROV(Q



WRWDLQVWDOăODFLyGHQRYDH[HFXFLyHVGLVSRVDUjSDUDOăOHODOWXEFRUUXJDWQHFHVVDULSHUOD
LQVWDOăODFLyG·HQOOXPHQDWH[WHULRUXQWXEGHUHVHUYDGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV

3jJ

3jJ
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/DFDQDOLW]DFLyEDVHHQYRUHUDVHUjGHFPG·DPSODGDSHUFPGHIRQGjULDVREUHOD

4XDQWDOVUHTXHULPHQWVGHTXDOLWDWGHOV VXSRUWVHVGHPDQDUjTXHFRPSOHL[LQDPE HO 5'

UDVDQWGHOSDYLPHQW'LQVODUDVDHVFROăORFDUjHOWXEGHGLjPHWUHLQWHULRUPtQLPGHPP

LTXHO·HPSUHVDTXHHOVIDEULFDKDG·HVWDUTXDOLILFDGD,62RGLVSRVLGHOD

LHOFDEOHGHFRXUHQXGHPPGHOD[DU[DGHWHUUD9HXUHGHWDOO$GHO·DQQH[3OjQROV

PDUFD$(125SHUJDUDQWLUODTXDOLWDWGHIDEULFDFLy

(O WXE WLQGUj XQD UHVLVWqQFLD PtQLPD D O·LPSDFWH GH  1 L GLVFRUUHUj VREUH XQ MDo GH

1RV·DFFHSWDUDQVXSRUWVPHWjOăOLFVVHQVHHOFRUUHVSRQHQW&HUWLILFDWGH&RQIRUPLWDWVHJRQV

VRUUDFREULQWVHXQPtQLPGHFPSHUVREUH 9HXUHGHWDOO$DO·DQQH[3OjQROV 

GHWHUPLQDOD,7&%7GHO5(%7·

4XDQ OHV FRQGXFFLRQV SDVVLQ D PHQ\V GH  PHWUHV G·XQD HVWDFLy WUDQVIRUPDGRUD HO

(Q HOV EUDoRV L EjFXOV O·DQJOH G·LQFOLQDFLy GHOV VRUWLQWV HV OLPLWD D  L OHV OOXPLQjULHV

FDEOHGHWHUUDVHUjGHVHFFLyPtQLPDPPLDQLUjDwOODW

V·LQVWDOăODUDQ DPE DTXHVWD DOLQHDFLy (Q HOV EjFXOV GH JUDQ UDGL O·DQJOH G·LQFOLQDFLy GHO

&RP D QRUPD QR pV SUHYLVW FRQVWUXLU DUTXHWHV GH UHJLVWUH G·DFFpV DO SXQW GH OOXP 3HUz

PDQHJXHW SHU DFREODPHQW GH OD OOXPLQjULD VHUj GH  L OHV OOXPLQjULHV V·LQVWDOăODUDQ DPE

TXDQ OD WXEXODU LQFRUSRUL GRV WXEV R GRQL VHUYHL D PpV G·XQD OtQLD GH SXQWV GH OOXP HV

DTXHVWDDOLQHDFLy&DOGUjWHQLUHQFRPSWHO·DQJOHGHOHVOOXPLQjULHVTXHMDGLVSRVLQSHOVHX

FROăORFDUDQDUTXHWHVHQFDGDGHULYDFLyGDYDQWGHOSXQWGHOOXPRQV·HIHFWXDODGHULYDFLy

GLVVHQ\LIRUPD

'LWHVDUTXHWHVWLQGUDQXQDUHVLVWqQFLDPtQLPDGHN1

4XDQ HOV VXSRUWV HV FROăORTXLQ GLQV ]RQHV HQMDUGLQDGHV GH VDXOy R VLPLODU HV GLVSRVDUDQ

(Q HO SURMHFWH GH GHWDOO FDO TXH ILJXULQ OD FDQDOLW]DFLy HQ YRUHUD HQ FDOoDGD HOV SRXV GH

FROODUHWV GH IRUPLJy HQ HO WUREDPHQW GH OHV FROXPQHV DPE HO SDYLPHQW SHU HYLWDU OD

UHJLVWUH FDEOH GH SUHVD GH WHUUD SODTXHV L GHULYDFLRQV L OD LQVWDOăODFLy GH SXQWV GH OOXP

FRUURVLySUHPDWXUDGHOVXSRUW

IRQDPHQWDFLyLQVWDOăODFLyHOqFWULFDPXQWDWJH 

(OV EUDoRV GH IDoDQD KDQ G·HVWDU XQLWV HTXLSRWHQFLDOPHQW D WHUUD eV SHUPqV G·XWLOLW]DU

&DGDSXQWGHOOXPGLVSRVDUjGHSODFDGHWHUUD FROăORFDGDYHUWLFDOPHQW TXHV·HQOODoDUjDO

FDEOHGHFRQGXFWRUVDOHVLQVWDOăODFLRQVGH9

FDEOH GH FRXUH QX GH  PP TXH FRQIRUPDUj OD [DU[D HTXLSRWHQFLDO 9HXUH GHWDOO$ D

/HVSRUWHOOHVGHOHVFROXPQHVHVFROăORFDUDQGHWDOPDQHUDTXHHVYHJLQIURQWDOPHQWHQHO

O·DQQH[3OjQROV

VHQWLWGHODFLUFXODFLyGHOVYHKLFOHVGHOFDUUHUSHUPLOORUDUOHVWDVTXHVGHPDQWHQLPHQW

&DO FRPSOLU ULJRURVDPHQW DPE O·REOLJDFLy GH O·HTXLSRWHQFLDOLWDW SHU WRWV HOV HOHPHQWV
PHWjOăOLFV GH PRELOLDUL XUEj VLWXDWV D PHQ\V GH  PHWUHV GHO SXQW GH OOXP SDSHUHUHV
WDQTXHVEDUDQHVHWF VHJRQV,7&%7GHO5(%7·
7DPEpFDOJDUDQWLUHQWRWVHOVFDVRVTXHHOFRQGXFWRUGHSURWHFFLyTXHXQHL[HOIDQDODPE
OD [DU[D GH WHUUHV R O·HOqFWURGH VLJXL GH FDEOH XQLSRODU DwOODW GH WHQVLy DVVLJQDGD
9 DPE UHFREULPHQW GH FRORU YHUGJURF L VHFFLy PtQLPD GH  PP GH FRXUH
VHJRQVV·HVWDEOHL[DO5(%7,7&%7SXQW9HXUHGHWDOO$DO·DQQH[3OjQROV
/·DUTXHWDGHOTXDGUHGHFRPDQGDPHQWV·KDGHFROăORFDUDOPHQ\VDPHWUHDOGDYDQWGHO
TXDGUHSHUWDOTXHHOVRSHUDULVTXHKLWUHEDOOLQQRKRIDFLQVREUHODWDSDPHWjOăOLFD

1XPHUDFLyGHOVSXQWVGHOOXP
1XPHUDFLyGHOVSXQWVGHOOXP
/HV FROXPQHV L EUDoRV V·KDQ GH QXPHUDU G·DFRUG DPEHOV FULWHULV YLJHQWV GHOV 6HUYHLV
7qFQLFV GH 0DQWHQLPHQW G·,QVWDOăODFLRQV $TXHVWD QXPHUDFLy VREUH HO WHUUHQ\ KD GH
FRLQFLGLUDPEO·HVSHFLILFDGDDOVSOjQROVGHODGRFXPHQWDFLySUHVHQWDGD
(O VLVWHPD GH QXPHUDFLy DPE HWLTXHWHV DGKHVLYHV TXH V·XWLOLW]D FRPSOHL[ DPE OHV
SUHPLVVHVIRQDPHQWDOVGHODQXPHUDFLy


)DFLOLWDWHQODOHFWXUDGHOVQ~PHURV



'XUDELOLWDW 5HVLVWqQFLD GH O·HWLTXHWD D OHV FRQGLFLRQV DWPRVIqULTXHV D
DFWXDFLRQV YDQGjOLTXHV L D UXSWXUHV SHU RSHUDFLRQV HQ OHV TXH HO VXSRUW



VHUYHL[LSHUIXQFLRQVDOLHQHVDO·HQOOXPHQDW SDQFDUWHVVHQ\DOLW]DFLyHWF 


)DFLOLWDWHQODGLVSRQLELOLWDWGHOVQ~PHURV1~PHURVTXHHVSXJXLQFRPSRVDU
LFROăORFDUGHIRUPDLQVWDQWjQLDHQHOPRPHQWTXHVLJXLQHFHVVDUL

3jJ

3jJ









$TXHVWV Q~PHURV KDXUDQ GH VHU GH PDWHULDO SOjVWLFJDUDQWLWV SHO IDEULFDQW GXUDQW XQ

 //80(1(5(6
//80(1(5(6

PtQLPGHDQ\VLV·KDQG·DGKHULUDOVXSRUWDXQDDOoDGDGHPHWUHVG·DOoDGDSHO

/HV OOXPHQHUHV KDQ G·LQFRUSRUDU HO FHUWLILFDW G·)+6 SHU JDUDQWLU HO VHX FRPSRUWDPHQW

TXHIDDEjFXOVLFROXPQHV

DQWLFRQWDPLQDQW L HO VHX UHQGLPHQW 4XHGD SURKLELGD OD XWLOLW]DFLy GH OOXPHQHUHV TXH QR

3HUQXPHUDUHOVSXQWVGHOOXPVLWXDWVVREUHEUDoRVHOQ~PHURHVFROăORFDUjVREUHXQD

FRPSOHL[LQ DPE OHV QRUPHV DQWLFRQWDPLQDFLy OXPtQLFD YHXUH UHIHUqQFLD D 5((,(( 

SODTXHWDTXHHVIL[DDODSDUHWDXQVPHWUHVG·DOoDGDLHOPpVDSURSSRVVLEOHGHOD

5HVXPLGDPHQWHO)+6LQWDOăODWQRVREUHSDVVDUjHOVVHJHQWVYDORUV

YHUWLFDOGHOSXQWGHOOXPLGHODFDL[DGHGHULYDFLyREpDODPDWHL[DFDL[DGHSURWHFFLy

•

=RQHV()+6LQVW 

VHPSUHTXHOHVGLPHQVLRQVGHODFDL[DKRSHUPHWLQ

•

=RQHV()+6LQVW 

/DQXPHUDFLyPLWMDQoDQWQ~PHURVDGKHVLXVSHUPHWTXHTXDOVHYROSHUVRQDTXHGHWHFWL

•

=RQHV()+6LQVW 

•

=RQHV()+6LQVW 

XQ SUREOHPD HQ XQ SXQW GH OOXP SXJXL FRPXQLFDU GH IRUPD FODUD L XQtYRFD HO SXQW
DIHFWDWHYLWDQWOHVKDELWXDOVFRQIXVLRQVTXHUHSUHVHQWHQXQLQFUHPHQWHQHOVFRVWRVGH
UHSDUDFLyLXQDPDODLPDWJHGHO6HUYHL


6·XWLOLW]DUDQ OHV OOXPLQjULHV TXH SHUPHWLQ XQ PLOORU IDFWRU G·XWLOLW]DFLy FRPSOLQW DPE OD

$%²
$%²


UHVWDGHSDUjPHWUHVOXPtQLFVDHIHFWHVG·DFRQVHJXLUXQDLGzQLDRSWLPLW]DFLyHQHUJqWLFD$
PRGHJHQqULFFDOGUjTXHFRPSOHL[LQHOVVHJHQWVSXQWV



5HIHUqQFLD4XDGUH
5HIHUqQFLD4XDGUH
5HIHUqQFLD4XDGUH

•

&DUFDVVDG·DOXPLQLSUHIHUHQWPHQWG·LQMHFFLy

•

(OFRQMXQWzSWLFKDGHGLVSRVDUGHPtQLP,3HQFROXPQHVILQVDPHWUHVLLJXDOR
VXSHULRUD,3HQFROXPQHVGHPDMRUDOoDGD

9LQGUjGRQDGDSHO6HUYHLGH0DQWHQLPHQW
9LQGUjGRQDGDSHO6HUYHLGH0DQWHQLPHQW 

•









6RUWLGDRFLUFXLW
6RUWLGDRFLUFXLW
6RUWLGDRFLUFXLW





1~P
1~P3XQWGHOOXP
1~P3XQWGHOOXP
3XQWGHOOXP

/DFXEHWDKDGHVHUGHYLGUHSODWUHPSDWROHQWLFXODUDPEHOHYDWIDFWRU,.(QFDS
FDVV·DFFHSWDUjFDSWLSXVGHPDWHULDOSOjVWLF

3HUDODVHYDHOHFFLyHVWLQGUjHQFRQVLGHUDFLy
4XDGUHGHEDVDPHQWV
4XDGUHGHEDVDPHQWV

(OVEDVDPHQWVGHOHVFROXPQHVKDXUDQGHJXDUGDUOHVVHJHQWVGLPHQVLRQVPtQLPHV

•

HOqFWULFV
•

HQIXQFLyGHO·DOoDGDGHODFROXPQD

/D VHYD UHVLVWqQFLD FRQWUD OD KXPLWDW SROV DWPRVIqULFD HIHFWHV PHFjQLFV L
/DVHYDSURWHFFLyDOVDJHQWVDWPRVIqULFVJDUDQWLQWGHIjEULFDODVHYDGXUDGDSHUXQ
SHUtRGHPtQLPGHDQ\V


$OWXUDSXQWOOXP P 












3HUQV

'LPHQVLRQVIRQDPHQW
PP 
/ODUJ











$PSOH











)RQV













•

'LjPHWUH
PP 

/RQJ PP 

UHSRVLFLyGHODOjPSDGDLUHVWDG·DFFHVRULV




+DQ GH VHU IjFLOV GH PXQWDU GHVPXQWDU QHWHMDU L DVVHJXUDU XQD FzPRGD L IjFLO

•



+D GH YHQLU GH IjEULFD DPE O·HTXLS DX[LOLDU G·HQFHVD PXQWDW DPE DUUHQFDGRU L
FRQGHQVDGRULQGHSHQGHQWV QRHQHTXLSFRPSDFWH 



•



/HVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVLIRWRPqWULTXHVKDQGHVHUOHVzSWLPHVSHUDO
PLOORUDSURILWDPHQWGHOIOX[OOXPLQyVGHOHVOjPSDGHVDXWLOLW]DUWHQLQWHQFRPSWHOD



JHRPHWULDLHVWqWLFDGHOD]RQDDLOăOXPLQDU



3jJ

3jJ









•

/DVHYDFDSDFLWDWSHUDGHVDOORWMDUODFDORUSURGXwGDSHOVGLYHUVRVHOHPHQWVGHOSXQW

3HUSURFHGLUDODFRQWUDFWDFLyGHODLQVWDOăODFLyHOSURPRWRUGXUjDWHUPHWRWVHOVWUjPLWV

GHOOXP

DPE OD FRPSDQ\LD VXEPLQLVWUDGRUD /·$MXQWDPHQW V·HQFDUUHJDUj GH GRQDU DO SURPRWRU

'HFDGDFRQMXQWVXSRUWOOXPLQjULDVHOHFFLRQDGDSHULQVWDOăODUHQXQFDUUHUHVIDUjXQDILW[D

DXWRULW]DFLyHVFULWDSHUSRGHUFRQWUDFWDUDOVHXQRPLHOSURPRWRUDO·KRUDGHIRUPDOLW]DUOD

DPEODSUHPLVVDGHTXHHOSXQWGHOOXP WLSXVDOWXUDOjPSDGDLSRWqQFLD VLJXLO·DGHTXDW

FRQWUDFWDFLy IDFLOLWDUj HO VHX FRPSWH GH FjUUHF GH OHV IDFWXUHV D OD FRPSDQ\LD

DO·HQWRUQDLOăOXPLQDU(VSULRULW]DXWLOLW]DUPDWHULDOMDSURYDWLOjPSDGHVG·DOWDHILFLqQFLD

VXEPLQLVWUDGRUD 8Q FRS VLJXLQ UHEXGHV OHV REUHV SHU SDUW GH O·$MXQWDPHQW DTXHVW

6LV·XWLOLW]HQQRXVGLVVHQ\VFDOGUjGLVSRVDUG·XQLQIRUPHIDYRUDEOHVRWDO·zSWLFDGHODVHYD

JHVWLRQDUj HO FDQYL GH FRPSWH G·DERQDPHQW GH OHV SzOLVVHV YLQFXODGHV D OHV REUHV HQ

H[SORWDFLy L PDQWHQLPHQW HQ EDVH D OHV SURYHV TXH UHDOLW]DUj HO 'HSDUWDPHQW GH

THVWLy

0DQWHQLPHQWL6XEPLQLVWUDPHQWV

/DWDULIDDFRQWUDFWDUVHUjVHPSUHOD1SHUSRWqQFLHVLQIHULRUVDN:(QFDVTXHHV

(VGHVDFRQVHOODODXWLOLW]DFLyGHSXQWVGHOOXPEDL[RVGHOWLSXVEDOLVVDRHQFDVWDWVDWHUUD

VXSHUL DTXHVW YDORU VHUDQ HOV 6HUYHLV 7qFQLFV 'HSDUWDPHQW GH 0DQWHQLPHQW L

SHUHYLWDUO·HIHFWHGHOYDQGDOLVPHVREUHOHVLQVWDOăODFLRQV(QFDVTXHVLJXLLPSUHVFLQGLEOH

6XEPLQLVWUDPHQWVTXLGHFLGLUjODWDULIDDFRQWUDFWDU(QFDVFRQWUDULHOSURPRWRUKDXUjGH

SH OtQLHV DOWD WHQVLy HQ ]RQD G·DIHFWDFLy  OD VHYD LPSODQWDFLy OD LQVWDOăODFLy HOqFWULFD HV

UHDOLW]DUHOVWUjPLWVRSRUWXQVSHUUHDOLW]DUODQRYDFRQWUDFWDFLyVHJRQVHOVFULWHULVGHILQLWV

IDUj DPE OtQLD WRWDOPHQW LQGHSHQGHQW L SURWHJLGD GH OD UHVWD GH SXQWV GH OOXP GHV GHO



FHQWUHGHFRPDQGDPHQW

 62%5(/·µ$6%8,/7µ'(),'·2%5$
62%5(/·µ$6%8,/7µ'(),'·2%5$

(OVWLSXVGHOjPSDGDDXWLOLW]DUVyQHOVVHJHQWV

/·µDV
DV EXLOWµ
EXLOW GH IL G·REUD KD G·LQFRUSRUDU D PpV GHOV FHUWLILFDWV GH FRQIRUPLWDW HOV

•

&DUUHUV96$3SRWqQFLDPj[LPDGH:

•

3ODFHVL]RQHVSHDWRQDOV96$3+0FHUjPLFVL/('SRWqQFLDPj[LPD:

•

&ROXPQHVPXOWLIRFDOV96$3L+0FHUjPLFVSRWqQFLDPj[LPD:

•

9DSRUGHPHUFXULSURKLELW

GRFXPHQWV GH OHJDOLW]DFLy GH O·(,& 0RGHOV (/(&  L (/(&  &HUWLILFDWV G·,QVWDOăODFLy L
&RQWUDFWH GH 0DQWHQLPHQW SUHFHSWLX  L OHV GDGHV GH OD LQVWDOăODFLy WRWD OD LQIRUPDFLy
UHODWLYDDOVVXSRUWVLOOXPLQjULHVWDOVFRPSOjQROVIRWRJUDILHVLUHIHUqQFLHVWqFQLTXHVLGH

&DO TXH OD WLSRORJLD GH O·HQOOXPHQDW VLJXL FRPSDWLEOH DPE O·DUEUDW H[LVWHQW L IXWXU
UHVSHFWDQWOHVVHJHQWVGLVWjQFLHVPtQLPHVDPEHOVDUEUHV
•

9LDOVPHWUHVHQWUHFROXPQDLWURQFG·DUEUHV

•

3ODFHVL]RQHVYHUGHVPHWUHVHQWUHFROXPQDLWURQFG·DUEUHV

VXEPLQLVWUDGRUV

3HUWDOGHVHUUHEXGHVDPEWRWDOVJDUDQWLHVLSUHYLDDVVXPLUHOPDQWHQLPHQWSHOV6HUYHLV
7qFQLFV G·$686  OD LQVWDOăODFLy KDXUj GH UHVWDU HQ IXQFLRQDPHQW GXUDQW XQ PtQLP GH 

(OV SXQWV GH OOXP KDQ G·pVVHU IjFLOPHQW DFFHVVLEOHV SHOV YHKLFOHV GH PDQWHQLPHQW
IXUJRQHWDFDPLySORPDLYHKLFOHDPEFLVWHOOD LKDG·H[LVWLUXQDVHFFLyPtQLPDGHSDVGH

GLHVDPEWRWVHOVFRPSRQHQWVRSHUDWLXV OjPSDGHVUHJXODFLyUHOORWJHDVWURQzPLF 

 $11(;,
$11(;,Ì1'(;'(3/12/6
Ì1'(;'(3/12/6
3/12/6

PHWUHVG·DPSODGDLQRWHQLUJUDRQV
 (6&20(6$,/(*$/,7=$&,Ð
(6&20(6$,/(*$/,7=$&,Ð
/HV LQVWDOăODFLRQV V·KDQ G·HQWUHJDU FRUUHFWDPHQW OHJDOLW]DGHV D SDUWLU G·XQ QRX TXDGUH GH
FRPDQGDPHQWLGHJXGDPHQWFRQWUDFWDGHV/DGRFXPHQWDFLyDSRUWDGDLQFORXUjMXVWLILFDQW
GHO SDJDPHQW GHOV GUHWV G·HVFRPHVD HOqFWULFD D )(&6$(1'(6$ L SHU OD UHDOLW]DFLy GH OD
PDWHL[D

3jJ

•

3OjQROFODXGHWDOOV

•

'HWDOOV$L$

•

'HWDOOV$L$

•

'HWDOOV$L$

•

'HWDOOFLUFXLWGHSRWqQFLDTXDGUHILQVDWUHVVRUWLGHV

•

&URTXLVTXDGUHHQOOXPHQDWILQVDWUHVVRUWLGHV

•

(VTXHPDVLVWHPDGHWHOHJHVWLyTXDGUHILQVDWUHVVRUWLGHV
3jJ







•

'HWDOOFLUFXLWGHSRWqQFLDTXDGUHILQVDTXDWUHVRUWLGHV

•

&URTXLVTXDGUHHQOOXPHQDWILQVDTXDWUHVRUWLGHV

•

(VTXHPDVLVWHPDGHWHOHJHVWLyTXDGUHILQVDTXDWUHVRUWLGHV

•

6LVWHPDEjVLFLQVWDOăODFLyHQOOXPHQDWLDPLGDPHQWV













3jJ










$11(;,²
$11(;,²3/12/6
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•

(6&20(6$(/Ë&75,&$

•

6(59(,6(;,67(176

•

48$'5('(&21752/

•

;$5;$'(7(55(6

•

&$1$/,7=$&,216

•

&21'8&7256

•

&2/801(6,%5$d26

•

//80,15,(6

•

/(*$/,7=$&,Ð
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$11(;,,²
$11(;,,²5(/$&,Ð'(3$57,'(63(5$0,'$0(176,167$/ă/$&,216(1//80(1$7
5(/$&,Ð'(3$57,'(63(5$0,'$0(176,167$/ă/$&,216(1//80(1$7
(;7(5,25
(;7(5,25

(6&20(6$(/Ë&75,&$
(6&20(6$(/Ë&75,&$

 3DUWLGD DOoDGD D MXVWLILFDU SHU DOD IRUPDFLy G HVFRPHVD HOqFWULFD SHU D TXDGUH G HQOOXPHQDW
S~EOLFLQFORVRVGUHWVG HVFRPHVDVHJRQVHVWXGLSUHVVXSRVWGHODFRPSDQ\LDVXEPLQLVWUDGRUD
)(&6$(1'(6$
• 8QLWDWG·REUDX


6(59(,6(;,67(176
6(59(,6(;,67(176

 3DUWLGD DOoDGD D MXVWLILFDU SHU D OD UHSDUDFLy GH OHV LQVWDOăODFLRQV H[LVWHQWV DIHFWDGHV SHU OHV
REUHVGHFDQDOLW]DFLyLRGHVPXQWDWJHGHOSDYLPHQWGHO·REUDQRYD
• 8QLWDWG·REUDX

 3DUWLGD DOoDGD GH FREUDPHQW tQWHJUH SHU OD GHVFRQQH[Ly L FRQQH[Ly GH OtQLHV G·HQOOXPHQDW
S~EOLFH[LVWHQWV
• 8QLWDWG·REUDX


48$'5('(&21752/
48$'5('(&21752/

 2SFLy&,7, 3HUDGRVVDUDIDoDQHV 
• 6XEPLQLVWUDPHQW FROăORFDFLy L FRQQH[LRQDW GH FHQWUH GH FRPDQGDPHQW WLSXV $MXQWDPHQW
GH 5XEt GH OD PDUFD $5(/6$ FRQVWLWXwW SHU DUPDUL G·DFHU JDOYDQLW]DW PRGHO &,7,
SUHSDUDWSHUDVLVFLUFXwWVGHVRUWLGDFRQWDFWRUSHUDFFLRQDPHQWGHGREOHQLYHOOGHWHQVLy
SURWHFFLy FRQWUD VREUHWHQVLRQV SHUPDQHQWV L WUDQVLWzULHV GLIHUHQFLDOV UHDUPDEOHV PzGXO
GH WHOHJHVWLy 85%,/8; EDQFDGD G·DFHU LQR[LGDEOH L HTXLSV FRPSDFWHV GH SURWHFFLy OOXP
LQWHULRULEDVHHQGROOVFKXFNR$SHUDXQDSRWqQFLDGHFRQWUDFWDFLyGHILQVDN:
• 8QLWDWG·REUDX

 2SFLy0212/,7 3HUFROăORFDUDwOODW 
• 6XEPLQLVWUDPHQW FROăORFDFLy L FRQQH[LRQDW GH FHQWUH GH FRPDQGDPHQW WLSXV $MXQWDPHQW
GH 5XEt GH OD PDUFD $5(/6$ FRQVWLWXwW SHU DUPDUL G·DFHU JDOYDQLW]DW PRGHO 0212/,7
SUHSDUDWSHUDVLVFLUFXwWVGHVRUWLGDFRQWDFWRUSHUDFFLRQDPHQWGHGREOHQLYHOOGHWHQVLy
SURWHFFLy FRQWUD VREUHWHQVLRQV SHUPDQHQWV L WUDQVLWzULHV GLIHUHQFLDOV UHDUPDEOHV PzGXO
GH WHOHJHVWLy 85%,/8; EDQFDGD G·DFHU LQR[LGDEOH L HTXLSV FRPSDFWHV GH SURWHFFLy OOXP
LQWHULRULEDVHHQGROOVFKXFNR$SHUDXQDSRWqQFLDGHFRQWUDFWDFLyGHILQVDN:
• 8QLWDWG·REUDX


;$5;$'(7(55(6
$5;$'(7(55(6

 &RQGXFWRU GH FRXUH QX XQLSRODU GH VHFFLy [ PP PXQWDW VXSHUILFLDOPHQW HQ UDVD
G·HQOOXPHQDW
• 8QLWDWG·REUDP


3jJ

 &RQGXFWRUGHFRXUHXQLSRODUGHVHFFLyPPDPEDwOODPHQW9DPEFRORUYHUGJURF
SHUFRQQH[LyGHFROXPQHVD[DU[DGHWHUUDJHQHUDO
• 8QLWDWG·REUDX

 3ODFD GH FRQQH[Ly D WHUUD G DFHU TXDGUDGD PDVVLVVD  GH VXSHUItFLH  P GH  PP GH
JUXL[LVRWHUUDGDHQSRVLFLyYHUWLFDO
• 8QLWDWG·REUDP


&$1$/,7=$&,216
&$1$/,7=$&,216

 3HULFyGH[[FPDPESDUHWVGHFPGHJUXL[GHIRUPLJy+03,LVROHUDGH
PDyFDODWVREUHOOLWGHVRUUD
• 8QLWDWG·REUDX

 3HULFyGH[[FPDPESDUHWVGHFPGHJUXL[GHIRUPLJy+03,LVROHUDGH
PDyFDODWVREUHOOLWGHVRUUD
• 8QLWDWG·REUDX

 %DVWLPHQWLWDSDSHUDSHULFyGHVHUYHLVGHIRVDG~FWLOGH[[PPLGHNJGHSHV
FROăORFDWDPEPRUWHUPL[WHODERUDWDO REUDDPEIRUPLJRQHUDGHO
• 8QLWDWG·REUDX


 %DVWLPHQW L WDSD TXDGUDGD GH IRVD G~FWLO SHU D SHULFy GH VHUYHLV UHFRO]DGD SDV OOLXUH GH
[PPLFODVVH%VHJRQVQRUPD81((1FROăORFDWDPEPRUWHU
• 8QLWDWG·REUDX

 &LQWDGHVHQ\DOLW]DFLyGHFDQDOLW]DFLyHOqFWULFDSHUDFROăORFDUGLQVUDVDG·HVWHVDGHWXEV
• 8QLWDWG·REUDP

 7XEIOH[LEOHFRUUXJDWGHSROLHWLOqGHGREOHSDUHWGHPPGHGLjPHWUHQRPLQDOLPXQWDWFRP
D FDQDOLW]DFLy VRWHUUDGD SHU D FRQGXFFLy GH FRQGXFWRUV G·DOLPHQWDFLy GH FROXPQHV (V
FROăORFDUjXQFLUFXLWSHUWXELVH·QGHL[DUjXQGHUHVHUYDOOLXUH
• 8QLWDWG·REUDP


&21'8&7256
&21'8&7256

 &RQGXFWRUGHFRXUHGHGHVLJQDFLy81(59.N9WHWUDSRODUGHVHFFLy[PPFROăORFDW
HQWXE
• 8QLWDWG·REUDP

 &RQGXFWRUGHFRXUHGHGHVLJQDFLy81(59.N9ELSRODUGHVHFFLy[PPFROăORFDW
HQWXESHUDFRPDQGDPHQWGHO·DFFLRQDPHQWGHOGREOHQLYHOOGHWHQVLy
• 8QLWDWG·REUDP

 &RQGXFWRUGHFRXUHGHGHVLJQDFLy81(59.N9ELSRODUGHVHFFLy[PPFROăORFDWD
O·LQWHULRUGHOHVFROXPQHVSHUXQLyGHOHVOOXPLQjULHVDPEOHVFDL[HVGHGHULYDFLy
• 8QLWDWG·REUDP

3jJ











 &RQGXFWRUGHFRXUHGHGHVLJQDFLy81(59.N9WHWUDSRODUGHVHFFLy[PPFROăORFDW
HQWXESHUDIRUPDFLyGHOtQLDJHQHUDOG·DOLPHQWDFLy
• 8QLWDWG·REUDP



&2/801(6,%5$d26
&2/801(6,%5$d26

 &ROXPQD GH SODQ[D G DFHU JDOYDQLW]DW GH IRUPD WURQFRFzQLFD GH  P G DOojULD FRURQDPHQW
VHQVH SODWLQD DPE EDVH SODWLQD L SRUWD FROăORFDGD VREUH GDX GH IRUPLJy LQFORHQW SHUQV GH
VXEMHFFLy
• 8QLWDWG·REUDX

 &ROXPQD PXOWLSURMHFWRU GH SODQ[D G DFHU JDOYDQLW]DW GH IRUPD FLOtQGULFD GH  P G DOojULD
FRURQDPHQWVHQVHSODWLQDDPEEDVHSODWLQDLSRUWHVFROăORFDGDVREUHGDXGHIRUPLJyLQFORHQW
SHUQVGHVXEMHFFLy
• 8QLWDWG·REUDX

 %UDo PXUDO GH IRUPD UHFWD GH WXE G DFHU JDOYDQLW]DW GH OODUJjULD  P IL[DW DPE SODWLQD L
FDUJROV
• 8QLWDWG·REUDX

 &DL[D HVWDQFD GH SURWHFFLy L GHULYDFLy SHU HQOOXPHQDW S~EOLF DPE HQYROYHQW IDEULFDGD HQ
SROLFDUERQDWLSURWHFFLyDSXQWGHOOXPPLWMDQoDQWFDUWXW[RVIXVLEOHVFLOtQGULFVGH[WLSXV7
,3LPDUFDW&(
• 8QLWDWG·REUDX

 &RQYHUVLyDHURVXEWHUUjQLDSHULQWHUFRQQH[Ly[DU[DVRWHUUDGDDPEOtQLDDqULDJUDSDGDDIDoDQD
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1. OBJECTIU DEL PLEC

3. ELEMENTS QUE INTERVENEN A LA XARXA GENERAL

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la Xarxa General

3.1.
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CANONADA DE POLIETILÈ

d’Abastament d’Aigua Potable té els següents objectius:


Determinar els materials, en gamma i qualitat, necessaris per a realitzar
els muntatges més habituals, deixant les singularitats a part.

S’instal·larà canonada de polietilè PE 100 PN 16. Serà de color negre amb bandes
blaves longitudinals (com a mínim de 4 bandes per diàmetres  75 mm) i compliran
la normativa UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX. (Veure fitxa 1).



Prohibir la utilització de materials de baixa qualitat o no adequats.
Les canonades de polietilè es subministraran en barres.



Fixar els procediments e instruccions tècniques per a la correcta

75 ≤ DN ≤ 110 mm

utilització dels materials.

En barres de 6 ó 12 metres

En els tubs de polietilè PE 100, la relació que hauran de complir les dimensions

2. ABAST DEL PLEC

nominals són:
SDR =

El present Plec es determinaran les especificacions relatives a la instal·lació de

DN
e

On DN és el diàmetre nominal exterior i e l’espessor nominal.

Xarxa General d’Abastament d’aigua potable. Es considerà xarxa general totes les

Per a PN 16 la relació SDR serà igual a 11.

canonades que no abasteixin directament a l’usuari, que s’utilitzin per transportar i

A més es limita el número de sèrie S:

distribuir l’aigua potable, així com tots els accessoris associats.
En general s’utilitzarà canonada de polietilè per als diàmetres més petits (inferior a
80 mm) i canonada de fosa dúctil per diàmetres iguals o superiors a l’esmenta’t. No

S=

(SDR − 1)
2

Per tant, per a PN 16 el número de sèrie serà 5.

s’instal·larà en cap cas canonada de PVC o canonada de fibrociment.
El tub es subministrarà amb taps de protecció en tots dos extrems.
A més del marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció “Apte per
a ús alimentari” i/o el símbol

.

Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a
certificar que han estat sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat
especificats en les normes anteriorment citades (UNE 53966 EX per a PE 100).

3.1.1. Unió de canonades
Les unions de canonades de polietilè es faran amb maniguets electrosoldables o
soldadura a testa.
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Els maniguets seran de polietilè d’alta densitat PE 100 segons

Quan s’instal·lin accessoris de fosa dúctil la unió es farà amb brides de dimensions i

UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3. La pressió nominal serà de 16

forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2 i connexió a pressió o a pressió amb anell

bar (Veure fitxa 2).

d’atapeïment, ambdós a contratracció (Veure fitxa 3).

Les dimensions i toleràncies venen especificades a la prEN
12201-3 (Compatible amb les dimensions dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran
de color negre.
La tensió d’alimentació haurà de ser entre 8 i 48 Vac. Les dimensions del connector
seran de diàmetre 4 mm al Sistema Continental o 4,7 mm al Sistema Americà o
Connexió a pressió

Anglès.

Connexió a pressió
amb anell d’atapeïment

Haurà de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió de fusió, temps de
fusió i refredament i codi de barres amb la informació necessària per a la fusió.

Les brides seran de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN

Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de

1693). El revestiment exterior i intern amb resina epoxy d’espessor mínim 100 μm.

soldadura correcta. En el seu defecte, la màquina per soldar ha de detectar l’error en

L’anell d’atapeïment serà de llautó o resina acetàlica i la junta es farà amb elastòmer

la soldadura (resistència trencada).

EPDM o NBR. Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment

Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plàstic.
El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els
assaigs especificats en la norma UNE 53965-1 EX.

DACROMET.
Les brides hauran de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada.
Les brides de fosa hauran d’estar sotmeses a un assaig de corrosió: hauran de
mantenir-se durant 240 hores dins d’una cambra salina segons UNE 112017.

3.1.2. Accessoris per a canonada de polietilè
3.2.

CANONADA DE FOSA DÚCTIL

S’utilitzaran accessoris de fosa dúctil amb unió amb brides.
Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545
(Veure fitxa 5).

La canonada de fosa dúctil complirà la normativa UNE-EN 545 (Veure fitxa 4).
El espessor de paret del tub serà K=9, segons norma UNE-

L’espessor de paret mínim serà K=12, excepte les Tes que serà

EN 545. El revestiment exterior serà de zinc metàl·lic

com a mínim de K=14 (segons UNE-EN 545). El revestiment tant

aplicat en una capa mínima de 200 g/m2 recoberta per una

exterior com interior es farà amb pintura bituminosa de manera que

capa de pintura bituminosa de 70 μm d’espessor mínim. El

l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 μm.

revestiment interior serà de morter de ciment aplicat per

Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545.

centrifugació del tub en conformitat amb la norma UNE-EN
545.
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El tub tindrà els extrems de tipus endoll llis i es subministrarà amb taps de protecció
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Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545.

en els dos extrems. La longitud dels tubs serà de 5,5 o 6,0 metres per a diàmetres
nominals entre 60 i 800 mm.
Les unions es faran:
Les dimensions, toleràncies i marcat dels tubs serà segons norma UNE-EN 545.

- amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)
El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els

- amb junta mecànica, amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i

assaigs especificats en la norma UNE-EN 545.

contrabrida mòbil foradada i subjecta amb pern d’ancoratge.

3.2.1. Unions de canonades de fosa dúctil
La unió entre canonades de fosa dúctil serà de tipus flexible. Amb aquest tipus
d’unió, l’estanqueïtat s’aconsegueix mitjançant la compressió radial del anell
d’elastòmer ubicat en el seu allotjament de l’interior de la campana del tub. La unió
Junta mecànica

es realitza introduint el extrem llis en l’endoll.

Les brides seran orientables. La pressió nominal serà de 16 bar.
Els forats de la brida compliran la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).
Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET o
equivalent.

La junta serà de cautxú EPDM o NBR de característiques segons la norma UNE-EN
681-1.
Es poden utilitzar unions amb sistema STOP per tal de paliar esforços a tracció que
puguin produir que el tub s’escapi de la unió.
Brida orientable

3.2.2. Accessoris per a canonades de fosa dúctil

El fabricant haurà de presentar la documentació oficial que acrediti que s’han
Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545

realitzat els assaigs especificats en la norma UNE-EN 545.

(Veure fitxa 5).
L’espessor de paret mínim serà K=12, excepte les Tes que serà
com a mínim de K=14 (segons UNE-EN 545). El revestiment tant
exterior com interior es farà amb pintura bituminosa de manera que
l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 μm.

3.3.

EQUIVALÈNCIES ENTRE CANONADES DE POLIETILÈ I CANONADES DE

FOSA DÚCTIL
Els diàmetres nominals de les canonades de polietilè són exteriors mentre que els
de les canonades de fosa dúctil són interiors. Per tant l’equivalència entre
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canonades serà, per a un determinat diàmetre de polietilè, un diàmetre inferior per a

comporta mitjançant un sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos,

canonada de fosa; per exemple: per a una canonada de polietilè 125 mm de PE100

de tal manera que s’evitin desplaçaments horitzontals de la mateixa. Permetrà

PN16, el diàmetre interior és 102,2 mm i equival a una canonada de fosa dúctil de

reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la

diàmetre 100 mm.

instal·lació i disposarà d’una base de recolzament.

3.4.

L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el

DERIVACIONS A LA CANONADA GENERAL

seu moviment durant l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran
Complirà les mateixes especificacions que els accessoris de fosa dúctil (Veure fitxa

vibracions.

5)

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.

Les unions es faran amb brida i connexió a pressió o a pressió amb atapeïment,

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2.

ambdós a contratracció (Veure fitxa 3) en el cas de canonades de polietilè i amb

El fabricant presentarà documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig

brides amb junta d’elastòmer o junta mecànica, en el cas de canonades de fosa

de corrosió.

dúctil.

3.5.1. Instal·lació de la vàlvula de comporta
3.5.

VÀLVULA DE COMPORTA
En general la vàlvula de comporta s’instal·larà dins d’una arqueta prefabricada amb

S’instal·laran vàlvules de comporta de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-

caixa de polietilè o una arqueta d’obra, tapa incorporada de fosa gris GG-20 i cargol

EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment tant interior com exterior serà

d’acer inoxidable A2. Les mides seran 190x190 mm o 40x40 cm i complirà amb la

d’epoxy amb un espessor mínim de 200 μm (Veure fitxa 6).

normativa DIN 4059V. Serà ajustable i la tapa haurà de portar inscrita la paraula

L’obturador serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG40 (DIN 1693). El pas haurà de ser total amb l’obturador obert.
L’eix serà d’acer inoxidable (13% Cr) AISI 420 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer
EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1). La rosca de maniobra serà de llautó o bronze.
Hauran d’anar marcat segons UNE-EN 19 o l’equivalent ISO 5209.
Els extrems seran per unió amb brides de forat PN 16 segons UNE-

AIGUA. (Veure fitxa 12)
Quan sigui necessari, la vàlvula de comporta s’instal·larà dins d’una arqueta d’obra
de dimensions mínimes 60x60 cm.
El marc i la tapa seran de fosa dúctil revestits de pintura bituminosa o epoxy color
negre (Veure fitxa 11). El marc i tapa serà quadrat o rodó.
La classe serà (UNE-EN 124):

EN 1092-2 o l’equivalent (ISO 7005-2). La distància entre brides

B 125:

Voreres i zones per a vianants

segons UNE-EN 558-1 “Válvulas de compuerta. Embridado serie

D 400:

Calçada de carreteres

E600:

Calçada amb transit rodat

básica 14 (corta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part 1 – Sèrie
F4.

Anirà marcat segons norma UNE-EN 124. Com ha mínim haurà de portar inscrit la
No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització.
Presentarà estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la

norma, classe, nom i/o sigla del fabricant i lloc de fabricació, marca organisme de
certificació, ús (aigua potable), nom Companyia Subministradora i/o Ajuntament.
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En el cas que formi part d’una instal·lació contraincendis complirà a més les
característiques que especifiqui la normativa vigent que li afecti.
Les tapes ubicades a la calçada (Classe D 400) disposarà d’una junta
d’insonorització.
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bany de glicerina per a mesurar la pressió abans de la vàlvula reductora.
La derivació a la canonada general es farà una derivació amb dues T, una d’entrada
i una de sortida i s’instal·larà una vàlvula de comporta a la canonada general.
La derivació estarà formada per:

La tapa haurà de ser articulada i desmuntable.

-

Vàlvula de comporta a la entrada i a la sortida.

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els

-

Carret de desmuntatge.

especificats a la norma UNE-EN 124.

-

Filtre en Y i comptador. El filtre els subministrarà el mateix fabricant que el de la
vàlvula reductora de pressió.

3.6.

VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ

Les vàlvules reductores de pressió estaran compostes de vàlvula i accionament

-

Vàlvula reductora de pressió i derivació formada per un collarí de presa de ¾”,
una vàlvula de bola de diàmetre ¾” i un manòmetre d’esfera de 63 mm de
diàmetre amb un bany de glicerina per a mesurar la pressió desprès de la vàlvula

(Veure fitxa 7).

reductora. El tub de comandament transmet la informació de pressió a la sortida
La cos de la vàlvula serà de fosa gris GG-25 (DIN

de la vàlvula reductora. La mesura de pressió es farà com a mínim a un metre de

1691) per a una pressió nominal de 16 bar i de

la vàlvula reductora.

fosa dúctil GGG-40 (DIN 1693) per a PN 25. Les
peces interiors seran d’acer inoxidable.
La caixa de l’accionament serà d’acer cromatitzat
St. 1,0338 i la membrana d’EPDM o FKM amb

3.7.

VENTOSES I DESCÀRREGUES

Per a la instal·lació de ventoses i descàrregues s’haurà de fer una derivació en la
canonada general i a continuació instal·lar una vàlvula de pas.

teixit. La canonada de comandament serà de coure
o d’acer 10x1 mm amb enllaç R ¼”. La pressió

La derivació es farà amb collarí de presa per a diàmetres ≤ 2” i amb T de derivació

nominal serà de 40 bar.

per a diàmetres superiors.

Els extrems de la vàlvula seran amb unió amb brides de

3.7.1. Vàlvula de pas per a instal·lar ventoses i descàrregues

forat PN 16 segons UNE-EN 1092-2 o l’equivalent (ISO
Manòmetre

7005-2).

Vàlvula de Comporta

Per a diàmetres de ventoses i descàrregues inferiors o igual a 2”, s’instal·laran
vàlvules de registre amb unions roscades; per a diàmetres superiors s’instal·laran

Carret de desmuntatje
Filtre Y

La vàlvula reductora de pressió s’instal·larà en una

vàlvules de comporta amb unions amb brides (Veure fitxa 8).

derivació a la xarxa general.

Comptador

Abans de la derivació s’instal·larà, a la canonada

Vàlvula
reductora de
pressió

general, una derivació formada per un collarí de presa
de ¾”, una vàlvula de bola de diàmetre ¾” i un
Manòmetre

manòmetre d’esfera de 63 mm de diàmetre amb un

Per a ventoses i descàrregues de diàmetre ≤ 2” s’instal·laran vàlvules de registre de
fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El
revestiment tant interior com exterior serà d’epoxy amb un espessor mínim de 200
μm (Veure fitxa 9).
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L’obturador serà d’assentament elàstic de CuZn39Pb3 (Ms 58) amb elastòmer
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3.7.2. Ventoses

vulcanitzat. El pas haurà de ser total amb l’obturador obert.
Les ventoses s’instal·laran en els punts alts del traçat de la canonada per poder
L’eix serà d’acer inoxidable St. 1,4021 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer EPDM,

eliminar l’aire acumulat dins la canonada (Veure fitxa 9).

NBR, SBR o PTFE. Els cargols seran hexagonals enfonsats i protegits contra la
Seran de tipus bifuncional o trifuncional. La pressió serà de PN 16 bar.

corrosió mitjançant la junta plana del casquet.
Els extrems seran roscats per a unió amb accessoris per a tub de polietilè.

Per a diàmetres inferiors o igual a 2” s’instal·larà una ventosa amb unió roscada. El
cos i el flotador seran de policetal i la junta d’elastòmer. Portaran un caputxó de

Hauran de portar inscrit la marca, PN i DN.

polietilè anti-UV i la rosca femella estarà reforçada amb un anell d’acer inoxidable.
Per a diàmetres superiors a 2” s’instal·laran ventoses amb unió amb brides. El cos
serà de fosa gris revestit d’epoxy i juntes d’elastòmer. Les brides seran PN 16 EN
1092-2 (DIN 2501).

3.7.3. Descàrregues
Les descàrregues s’instal·laran en els punts baixos del traçat de la canonada per a
Instal·lació horitzontal

Instal·lació vertical

poder buidar la canonada en cas de reparacions (Veure fitxa 9).
A la sortida de la vàlvula s’instal·larà un tram de tub de PE de desguàs.

No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització.
Presentarà estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la
comporta mitjançant un sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos,
de tal manera que s’evitin desplaçaments horitzontals de la mateixa. Permetrà

El raig d’aigua serà vist, amb desguàs a embornal o a arqueta de registre, per a
facilitar la seva revisió i saber quan hi ha pèrdues.

3.7.4. Instal·lació de ventoses i descàrregues

reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la
instal·lació i disposarà d’una base de recolzament.
L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el

Les ventoses s’instal·laran dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 60x60
cm, amb les mateixes especificacions que es detallen en el punt 3.5.1..

seu moviment durant l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran

La vàlvula s’instal·larà en general dins d’una arqueta prefabricada tal com s’indica en

vibracions.

el punt 3.5.1..

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.

(Veure fitxes 11 i 12)

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2.
El fabricant presentarà documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig
de corrosió.
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HIDRANTS

Els hidrants s’emplaçaran en la via pública o en espais d’accessibilitat equivalent per
a vehicles de bombers i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell
de rasant estigui a menys de 100 metres d’un hidrant.
Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret
1942/1993, de 5 de novembre, per qual s’aprova el Reglament d’instal·lació
contraincendis.
Els tipus a instal·lar com a regla general serà de 100 mm de diàmetre, si bé en
zones o carrers de nuclis històrics o antics podran instal·lar-se’n de 80 mm de
diàmetre.
El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la

Disposaran d’un sistema de protecció contra el gel i tanca a 1 metre sota la

hipòtesi del consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats

superfície de terra.

durant dues hores, essent el cabal a cadascun d’ells de 1.000 l/min. En els casos
excepcionals de tipus 80 mm, aquest cabal serà de 500 l/min. La pressió de sortida
per cada boca d’hidrant ha de ser superior a 10 m.c.a..
S’instal·laran hidrants de columna seca, amb un sistema automàtic que buidi l’aigua
continguda en la columna en la maniobra de tancar o hidrants soterrats. Els hidrants

El muntatge de l’hidrant contraincendis es farà amb una derivació a la canonada
general amb una T de derivació de fosa dúctil amb brides.
Els elements que composen la instal·lació de l’hidrant són: vàlvula de comporta, ese
de regulació i colze amb sabata (Veure fitxa 10).

de columna humida només poden emprar-se a localitzacions de la franja costanera

L’hidrant haurà d’estar senyalitzat, en cas de que sigui soterrat, amb una senyal

on no són previsibles condicions climàtiques severes.

normalitzada d’hidrant (Veure fitxa 13), i un registre vermell homologat per aquest
ús.

3.8.1. Instal·lació d’ hidrants
La vàlvula de comporta s’instal·larà, sempre que sigui possible, dins d’una arqueta
prefabricada tal i com s’especifica en el punt 3.5.1. (Veure fitxa 12).
S’instal·laran hidrants a una distància a peu de 200 metres. A més a més, també
s’instal·laran en espais d’oci, escoles, naus industrials i altres tipus d’establiments o
locals amb risc major sempre que l’administració local ho requereixi.
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REBLERT DE RASA

4. INSTAL·LACIÓ DE CANONADA I ACCESSORIS A FONS DE RASA
4.3.1. Llit de recolzament
4.1.

PROFUNDITAT DE RASA
El fons de rasa haurà de ser pla.

La canonada s’instal·larà a una profunditat adequada per a protegir-la de les gelades

El llit de recolzament té com objectiu garantir una repartició de les càrregues en la

i per a que les càrregues mòbils que accidentalment pugessin passar per sobre del

zona de recolzament. Segons el material del fons de rasa es col·locarà o no un llit de

tub es distribueixin suficientment per la massa de terres que la recobreix. La

recolzament de sorra fina abans d’instal·lar la canonada.

profunditat mínima recomanada és de 0,80 metres per sobre de la generatriu

Quan el terreny del fons de la rasa sigui material granular la canonada pot col·locar-

superior de la canonada.

se directament a fons de rasa. Si no, per exemple quan el terreny és de tipus rocós,

4.2.

AMPLADA DE RASA

s’haurà de col·locar un llit de recolzament d’alçada 0,1(1+DN) metres (essent DN el
diàmetre nominal de la canonada). Es compactarà al 95% Proctor Normal.

La rasa pot ser tant estreta com permeti el diàmetre de la canonada:

-

Fons de rasa de material granular:

En canonades de polietilè, donat que tots els treballs d’unions es realitzen
fora d’aquesta, es recomana una amplada de rasa del diàmetre del tub més
400 mm.

-

En canonades de fosa dúctil, serà igual al diàmetre de la canonada més
600 mm per a compactació o reblert mecànic i el diàmetre del tub més 300
mm on no s’utilitzi la compactació mecànica.
La fosa dúctil, gràcies a la seva resistència mecànica, admet recobriments
inferiors que permeten en un determinat número de casos (terreny rocós,
etc.) un substancial estalvi en la col·locació.
On es necessiti canvi de direcció, utilitzant la desviació lateral disponible de
les juntes flexibles, la rasa haurà de ser suficientment ample per a unir els
tubs en línia, per a que la desviació es faci després d’haver realitzat la unió.

Fons de rasa de material no granular:
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4.3.2. Recobriment
Posteriorment, es col·locarà un recobriment de sauló fins una alçada tal que la
canonada recolzi amb un angle de 2α = 120º. Haurà de quedar compactat al 95%

4.4.
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ACCESSORIS

Els accessoris com tes, colzes, vàlvules, taps, reduccions, boques de reg, etc.,
s’encoratjaran amb formigó, fet amb una barreja de àrids rodons i ciment.

Proctor Normal per a que no quedin buits.
Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sorra fina fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior en el cas de canonada de polietilè, i fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior per a canonada de fosa dúctil. La compactació serà d’un 95%

4.5.

REQUERIMENTS PREVIS A LA POSTA EN SERVEI

Abans de posar en marxa la nova canonada instal·lada s’hauran de realitzar les
següents operacions.

Proctor Normal.

4.5.1. Proves de pressió interior
4.3.3. Senyalització de la canonada
A mesura que es vagin muntant les canonades es sotmetran a la prova de pressió
Sempre que la canonada es trobi soterrada anirà senyalitzada amb cinta avisadora

per trams no superiors a 500 m.

d’aigua potable.
La pressió de prova serà la necessària per tal que en el punt més baix resulti una
La cinta s’haurà de col·locar sobre el sauló o recobriment, a uns 10 cm de la
generatriu superior del tub, en la direcció de la canonada i paral·lela a l’eix de la
mateixa, de tal manera que la seva posició sigui intuïtiva al descobrir la rasa en

pressió mínima igual a 1,4 vegades la pressió màxima de servei. La diferència de
pressió entre el punt més alt i el més baix que es prova no serà superior al 10% de la
pressió de prova.

futures avaries o reparacions.
La canonada s’omplirà per la part més baixa i s’obriran boques per tal de purgar
Per a canonades de diàmetres iguals o superiors a 400 mm s’utilitzaran dues cintes
avisadores separades entre si i en les mateixes condicions que per als diàmetres

l’aire de la canonada. Quan es comprovin canonades de formigó es recomana
mantindre-les plenes 24 hores abans de la prova.

inferiors.
La bomba de prova tindrà dos manòmetres, un d’ells de comprovació aportat per la

4.3.4. Reblert

direcció d’obra o el servei.

La resta del reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material

Un cop la canonada sigui plena i lliure d’aire, es pujarà la pressió a un ritme no

sobrant de l’excavació o amb terrenys d’aportació, segons el terreny sigui compacte

superior a 1 kg/cm2 cada minut fins a aconseguir el valor fixat per la prova. A

o rocós respectivament. Es farà amb tongades de com a màxim 25 cm i es

continuació, es tancarà la canonada durant 30 minuts.

compactarà al 95% del Próctor Normal.

La prova es considerarà satisfactòria quan durant els 30 minuts la pressió del

En el cas d’excavació amb rasadora per a terreny rocós, el material de l’excavació

manòmetre no presenti un descens superior a l’arrel quadrada de P cinquens, sent P

podrà utilitzar-se com a reblert.

la pressió de prova.
En cas que el resultat de la prova fos negatiu, es tornarà a repetir després d’arreclar
l’avaria o defecte.

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la Xarxa General
d’Abastament d’Aigua Potable

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la Xarxa General
d’Abastament d’Aigua Potable

19 de 22

Si durant les proves apareguessin trencaments en un 8% dels tubs provats es

4.6.
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REQUERIMENTS ADDICIONALS

refusarà tot el lot de tubs. Si apareguessin més d’un 4% d’unions defectuoses es
En zones on el trànsit rodat pugi provocar càrregues que no siguin absorbides per

refusarà tot el lot del que formen part.
Un cop el resultat de la prova de pressió sigui satisfactori es podrà passar a les

les pròpies terres, degut a poca profunditat o a que la influència de la seva magnitud
és elevada, sempre que sigui possible s’instal·larà canonada de fosa dúctil.

proves d’estanqueïtat.

En els carrers de les ciutats, la canonada es col·locarà preferentment sota les

4.5.2. Proves d’estanqueïtat

voreres.

S’omplirà la canonada anant amb compte d’extreure tot l’aire i es mantindrà una
pressió equivalent a la màxima de treball en el punt més desfavorable.
La prova es realitzarà tancant la xarxa a provar i alimentant-la per mitjà

Octubre 2010
d’un

comptador. Es mesurarà la quantitat d’aigua necessària, V, per mantenir durant dues
hores la pressió de prova.
Es considerarà satisfactòria si resulta:
VKxLxD
Sent L la longitud de la canonada en metres, D el diàmetre interior de la canonada
en metres i K el coeficient que val 0.400 per canonades de formigó armat, 0.350 per
fibrociment, acer i plàstic, 0.300 per fossa i 0.250 per formigó pretesat

4.5.3. Desinfecció de la xarxa
Primer s’aïllarà el tram a desinfectar mitjançant el tall de vàlvules pertinents i posar el
tub en càrrega.
Un cop estigui el tub en càrrega i aïllat de la resta de la xarxa, s’injectarà hipoclorit
sòdic per diferents punts del tram per tal d’aconseguir una mescla uniforme fins a
arribar a uns nivells de clor de 4 ppm.
A continuació la canonada romandrà durant 24 hores plena d’aigua i clor. Quan hagi
transcorregut aquest temps comprovarem els nivells de clor una altra vegada.
En cas de detectar clor, aquest tram es buidarà i es posarà en servei, en cas
contrari, es repetirà aquesta operació fins a assolir els resultats esmentats.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

TUB DE POLIETILÈ

DATA

1
OCTUBRE 2010

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

ANNEX 1:
FIXTES D’ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE

Característiques de la
resina i del tub

PE 100 (alta densitat) segons UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX

Pressió nominal (PN)

PE 100: 16 bar (SDR=11, S=5)

Dimensions i
toleràncies

PE 100: segons UNE 53966 EX

Color

PE 100: Negre amb bandes blaves longitudinals

Dimensions i número
de bandes

75 < DN <= 250 mm: mínim 4 bandes

Marcat

PE 100: Segons UNE 53966 EX

Format

PE 100: Per 75 <=DN<110 mm, en barres de 6 ó 12 m

REQUERIMENTS ADDICIONALS
El tub es subministrarà amb taps de protecció en ambdós extrems.
A més del marcat especificat a la normativa, haurà de portat la inscripció "Apte ús alimentari" i/o el símbol
ASSAIGS
Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a certificar que han estat
sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificades a las normes UNE 53966 EX per al
PE 100.
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

2

UNIONS ELECTROSOLDABLES PER A
CANONADES DE POLIETILÈ

OCTUBRE 2010

ELEMENT

DATA

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

3

ACCESSORIS DE FOSA PER
A CANONADES DE POLIETILÈ

OCTUBRE 2010

ELEMENT

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

DATA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Característiques de la
resina i de l’accessori

PE 100 (alta densitat) segons UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3

Pressió nominal

PN 16 bar

Pressió nominal

PN 16 bar

Tipus d’unió

Brida (dimensions i forats a PN 16 segons UNE-EN 1092-2) i connexió a pressió o
a pressió amb anell d’atapeïment, ambdós contratracció

Dimensions i
toleràncies

prEN 12201-3 (Compatible amb les dimensions del tubs segons UNE 59366 EX)

Marcat

Ha de portar inscrit: marca, PN i DN canonada

Marcat

Tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió del fusió, temps de fusió i de refredament
i codi de barres amb la informació necessària per a la fusió

Color

Negre

Tensió d’alimentació

Entre 8 i 48 Vac

Dimensions del
connector

Diàmetre 4 mm (Sistema Continental) ó 4,7 mm (Sistema Americà o Anglès)

Brida

Material: acer RSt 37-2. Foradada a PN 16 (segons ISO 7005-1)

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)
Cos

Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693)

Revestiment

Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 μm

Cargols

Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET

Anell d’atapeïment

Llautó o resina acetàlica

Junta

Elastòmer EPDM o NBR

REQUERIMENTS ADDICIONALS
-

Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta, en el seu defecte la màquina de soldar ha
de detectar l’error en la soldadura (resistència trencada).
Les peces es subministraran de forma individualitzada en bosses de plàstic.

ASSAIGS
Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017

ASSAIGS
Els assaigs especificats en la norma UNE 53965-1 EX. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho
acrediti.

Connexió a pressió

Connexió a pressió
amb anell d’atapeïment

Maniguet electrosoldable
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ELEMENT

TUB DE FOSA DÚCTIL

DATA

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
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ELEMENT

OCTUBRE 2010

ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

DATA

5
OCTUBRE 2010

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Característiques del
material

Fosa dúctil (nodular o esferoïdal) de característiques segons norma UNE-EN 545

Característiques del
material

Fosa dúctil (nodular o esferoïdal) de característiques segons UNE-EN 545

Tipus de tub

Tubs amb extrems endoll i llis

Espessor de paret

Espessor mínim K=12, excepte Tes, mínim K=14 (UNE-EN 545)

Espessor de la paret

Classe d’espessor K=9 (segons norma UNE-EN 545)

Dimensions i
toleràncies

Segons norma UNE-EN 545

Dimensions i
toleràncies

Segons norma UNE-EN 545

Tipus de brida

Orientable per DN ≤ 300 mm
Fixa u orientable DN > 300 mm

Longitud

5,5 ó 6 metres per a DN entre 60 i 800 mm

Pressió nominal de la
brida

PN 16 bar

Marcat

Segons norma UNE-EN 545

Forat de la brida

Segons UNE 1092-2 (ISO 2531)

Tipus d’unió

Unió flexible (també anomenada automàtica); amb junta d’estanqueïtat de cautxú,
EPDM o NBR, de característiques segons la norma UNE-EN 681-1

Marcat

Segons norma UNE-EN 545

Tipus d’unió

- Amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)
- Amb junta mecànica amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i
contrabrida mòbil foradada i subjecta amb pern d’ancoratge

Cargols

Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET

Revestiment exterior i
interior

Pintura bituminosa de manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70
μm

Revestiment interior i
exterior

Revestiment exterior de zinc metàl·lic aplicat en una capa mínim de 200 g/m
recoberta per una capa de pintura bituminosa de 70 μm d’espessor mínim.

2

Revestiment interior de morter de ciment aplicat per centrifugació del tub amb
conformitat amb la norma UNE-EN 545
REQUERIMENTS ADDICIONALS

El tub es subministrarà amb taps de protecció en ambdós extrems.
ASSAIGS

ASSAIGS

Els assaigs especificats en la norma UNE-EN 545. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho
acrediti.

Assaig especificats a la norma UNE-EN 545. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti.

Brida orientable
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Unió amb junta mecànica

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

VÀLVULA DE COMPORTA

DATA

6
OCTUBRE 2010

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Pressió nominal

Pas

PN 16 bar
Amb brides de forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2 o equivalents (ISO 7005-2).
Distància entre brides segons UNE-EN 558-1 “Válvulas de compuerta. Embridado
serie básica 14 (corta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part 1 – Sèrie F4
Total amb el obturador obert

Marcat

Segons UNE-EN 19, o l’equivalent ISO 5209

Extrems

DATA

Pressió nominal

PN 16 ó 25 bar per a la vàlvula
PN 40 bar per a l’accionament

Extrems

Amb brides de forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2 o equivalents (ISO 7005-2)
MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

Cos i tap

Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693)

Cos de la vàlvula

Fosa gris GG-25 per a una PN 16 bar
Fosa dúctil GGG-40 (DIN 1693) per a una PN 25 bar

Revestiment

Interior i exterior d’epoxy mínim 200 μm
Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) revestida
enterament d’elastòmer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1)

Peces interiors de la
vàlvula

Acer inoxidable

Eix de maniobra

Acer inoxidable (13% de Cr) AISI 420

Caixa d’accionament

Acer cromatitzat St. 1,0338

Rosca de maniobra

Llautó o bronze

Juntes tòriques

Elastòmer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1)

Membrana

Elastòmer EPDM o FKM

Canonada de
comandament

Coure o acer 10x1 mm amb enllaç R ¼”

Cos
Comporta (Obturador)
Eix

-

REQUERIMENTS ADDICIONALS
No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de
mecanització; pas rectilini en la seva part inferior
S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant un
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera
que s’evitin desplaçaments horitzontals
Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar
la vàlvula de la instal·lació
Presentarà estanqueïtat total
Disposarà d’una base de recolzament
Presentarà una allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà els seu
moviment durant l’obertura/tancament
En posició oberta no es produiran vibracions
Estarà realitzat d’un única peça
No podrà desplaçar-se durant la maniobra
ASSAIGS

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà
la documentació oficial que ho acrediti.
A més es farà un assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017

OCTUBRE 2010

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

Comporta (obturador)

7

INSTAL·LACIÓ
-

-

Manòmetre
Vàlvula de Comporta
Carret de desmuntatje
Filtre Y

Comptador
Vàlvula
reductora de
pressió

-

S’instal·larà en una derivació a la canonada general
Manòmetre abans de la derivació (format per derivació amb
collarí de presa de ¾”, vàlvula de bola ¾” i manòmetre d’esfera
de 63 mm amb bany de glicerina)
Carret de desmuntatge
Filtre Y (el subministrarà el fabricant de la vàlvula reductora de
pressió)
Comptador
Vàlvula reductora de pressió
Manòmetre a la sortida de la vàlvula reductora de pressió (format
per derivació amb collarí de presa de ¾”, vàlvula de bola ¾” i
manòmetre d’esfera de 63 mm amb bany de glicerina) amb
canonada de comandament (transmet la informació de pressió a
la vàlvula). La distància entre el manòmetre i la vàlvula reductora
serà com a mínim d’un metre.

Manòmetre
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ELEMENT

VÀLVULA DE REGISTRE

DATA

8
OCTUBRE 2010
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ELEMENT

VENTOSES I DESCÀRREGUES

DATA

9
OCTUBRE 2010

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
VENTOSES

Pressió nominal

PN 16 bar

Diàmetre nominal

DN 1”, 1 ¼“, 1 ½” i 2”

Extrems

Roscats: rosca 1”, 1 ¼“, 1 ½” i 2”

Tipus d’obturador

Assentament elàstic

Pas

Total amb el obturador obert

Marcat

Haurà de portar inscrit la marca, PN i DN

Cos i casquet

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)
Fosa dúctil EN-GJS-400-18 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693)

Revestiment

Interior i exterior d’epoxy mínim 200 μm

Obturador

CuZn39Pb3 (Ms-58) amb elastòmer vulcanitzat

Eix

Acer inoxidable St. 1,4121
Hexagonals enfonsats i protegits contra la corrosió mitjançant la junta plana del
casquet
Elastòmer EPDM, NBR, SBR o PTFE

Cargols
Juntes d’estanqueïtat

Cos
Comporta (Obturador)
Eix

-

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

REQUERIMENTS ADDICIONALS
No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de
mecanització; pas rectilini en la seva part inferior
S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant un
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera
que s’evitin desplaçaments horitzontals
Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar
la vàlvula de la instal·lació
Presentarà estanqueïtat total
Disposarà d’una base de recolzament
Presentarà una allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà els seu
moviment durant l’obertura/tancament
En posició oberta no es produiran vibracions
Estarà realitzat d’un única peça
No podrà desplaçar-se durant la maniobra
ASSAIGS

Pressió nominal

PN 16 bar

Tipus d’unió

DN ≤ 2”: unions roscades
DN > 2”: unions amb brides
MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

DN ≤ 2”

Cos i flotador de polisatal
Junta d’elastòmer
Caputxó de protecció de polietilè anti-UV
La rosca femella estarà reforçada amb un anell d’acer inoxidable

DN > 2”

Cos de fosa gris revestit d’epoxy
Junta d’elastòmer
Les brides seran PN 16 EN 1092-2 (DIN 2501)
REQUERIMENTS ADDICIONALS

S’instal·laran en els punts alts de la canonada general
La instal·lació es farà amb una derivació a la canonada general i a continuació una vàlvula de registre
S’instal·larà dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 60x60 cm amb marc i tapa de fosa dúctil
DESCÀRREGUES
REQUERIMENTS ADDICIONALS
S’instal·laran en els punts baixos de la canonada general
La instal·lació es farà amb una derivació a la canonada general i a continuació una vàlvula de registre i un tub
de polietilè de desguàs
S’instal·larà dins d’una arqueta prefabricada amb caixa de polietilè, i tapa incorporada de fosa gris GG-20. El
cargol serà d’acer inoxidable A2. Les mides seran 190x190 mm i complirà amb la normativa DIN 4059V. La
tapa haurà de portar inscrita la paraula AIGUA.
El raig d’aigua haurà de ser visible (desguàs a embornal o a arqueta de registre)

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà
la documentació oficial que ho acrediti.
A més es farà un assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017

Instal·lació horitzontal

Instal·lació vertical
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11

MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER
ARQUETES D’OBRA
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ELEMENT

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

DATA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Normativa

Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, per qual s’aprova el Reglament
d’instal·lació contraincendis.

Material

Fosa dúctil

Diàmetre nominal

DN 100
Excepcionalment en nuclis històrics o antics DN 80 mm

Classe

B 125 (Segons UNE-EN 124). Voreres i zones de vianants
D 400 (Segons UNE-EN 124). Calçada de carreteres
E600 (segons UNE-EN 124). Calçada amb transit rodat

Tipus d’hidrant

Columna seca o soterrat

Forma

Marc: Quadrat
Tapa: Rodona amb forma cònica

Marcat

Segons norma UNE-EN 124 (Mínim: norma, classe, nom i/o sigla del fabricant i lloc
de fabricació, marca organisme de certificació, ús (aigua potable), nom Companyia
Subministradora i/o Ajuntament

Recobriment

Pintura bituminosa o epoxy color negre

REQUERIMENTS ADDICIONALS
Els hidrants s’emplaçaran en la via pública o en espais d’accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers i
a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 metres d’un
hidrant.
El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesi del consum més
desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, essent el cabal a cadascun
d’ells de 1.000 l/min. En els casos excepcionals de tipus 80 mm, aquest cabal serà de 500 l/min. La pressió
de sortida per cada boca d’hidrant ha de ser superior a 10 m.c.a..
INSTAL·LACIÓ
-

Derivació en T a la canonada general
Vàlvula de comporta dins d’una arqueta d’obra amb marc i tapa de fosa dúctil
Ese de regulació
Colze amb sabata
Hidrant de columna seca o soterrat

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

REQUERIMENTS ADDICIONALS
En el cas que formi part d’una instal·lació contraincendis complirà a més les característiques que especifiqui
la normativa vigent que li afecti.
Les tapes ubicades a la calçada (Classe D 400) disposarà d’una junta d’insonorització
La tapa haurà de ser articulada i desmuntable
ASSAIGS
Els especificats a la norma UNE-EN 124. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti.
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Material

Caixa: Polietilè
Tapa: Fosa gris GG-20
Cargol: Acer inoxidable A2

Material

Poliestiré

Normes i
homologacions

DIN, NEN, EN, DVGW

Color

Dibuix blanc, lletra blanca, marges blancs i fons vermell.

Mides

190x190 mm

Normes i
homologacions

UNE 23033: 1981; UNE 1115:1998; UNE 23034:1988; UNE 23035/4:2003

Mides

30cm x 21cm x 0.5cm

REQUERIMENTS ADDICIONALS
L’altura serà ajustable.
Portarà inscrita la inscripció AIGUA.

REQUERIMENTS ADDICIONALS
Haurà d’anar collat a un pal metàl·lic.
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ
DE CANONADES I ACCESSORIS A FONS DE RASA

1

INSTAL·LACIÓ DE CANONADA I
ACCESSORIS A FONS DE RASA

OCTUBRE 2010

ELEMENT

DATA

DIMENSIONS
L’adequada per a protegir-la de les gelades i per a que les càrregues mòbils
que accidentalment pugessin passar per sobre del tub es distribueixin
suficientment per la massa de terres que la recobreix.

Profunditat

Canonada de polietilè: φ + 350 mm
Amplada

Canonada de fosa:

Llit de recolzament de
sauló

Si el fons de rasa és material granular no és necessari

φ + 600 mm (compactació mecànica)
φ + 300 mm (no compactació mecànica)

En altres tipus de terreny l’alçada del llit serà 0,1(1+DN) en metres
Inicialment es farà un recobriment fins una alçada tal que la canonada recolzi
en un angle de 2α = 120º. Posteriorment es compactarà al 95% PN.

ANNEX 2:
FIXTES D’ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
CANONADES I ACCESSORIS A FONS DE
RASA

Recobriment de sauló

A continuació es recobrirà la canonada fins a:
Canonada de polietilè:
10 cm per sobre de la generatriu superior
Canonada de fosa dúctil: 10 cm per sobre de la generatriu superior
En terreny compacte material de l’excavació (tongades de 25 cm al 95% PN)

Material de reblert

En terreny rocós material d’aportació
En cas d’excavació amb rasadora es podrà utilitzar el material de l’excavació
(en els dos casos tongades de 25 cm al 95% PN)
REQUERIMENTS ADDICIONALS

En els carrers de les ciutats, la canonada es col·locarà preferentment sota les voreres.
En zones on el trànsit rodat pugi provocar càrregues que no siguin absorbides per les pròpies terres, degut a
poca profunditat o a que la influència de la seva magnitud és elevada, sempre que sigui possible s’instal·larà
canonada de fosa dúctil.
Els accessoris com tes, colzes, vàlvules, taps, reduccions, boques de reg, etc., s’encoratjaran amb formigó,
fet amb una barreja de àrids rodons i ciment.

Material granular

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

Material no granular
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de tractaments superficials adequats. Totes les parts del comptador en contacte amb

3. ELEMENTS QUE INTERVENEN A LA ESCOMESA

l’aigua hauran de realitzar-se amb materials que compleixin la legislació sanitària
vigent i no provoquin cap degradació en la potabilitat de la mateixa.

3.1.

COMPTADORS D’AIGUA FREDA

Les variacions de temperatura de l’aigua, que es produeixin dins del rang de
temperatures de treball, no hauran d’alterar els materials que s’utilitzin en la seva

Es considera comptadors d’aigua freda quan la temperatura de l’aigua oscil·la entre

fabricació.

0ºC i 30ºC. Compliran les especificacions que es determinen en els següents
3.1.2. Estanqueïtat. Resistència a la pressió

reglaments:
- Directiva Comunitat Econòmica Europea CEE 75/33

Els comptadors hauran de resistir, de manera permanent, sense que es produeixin

- Directiva Comunitat Econòmica Europea CEE 79/830

defectes de funcionament, ni fuites ni filtracions a través de les parets, ni deformació
permanent, la pressió continua de l’aigua per a la que estan previstos. El valor de la

- Directiva Comunitat Econòmica Europea CEE 2004/22

pressió nominal serà de 16 bars.

- Directiva Comunitat Econòmica Europea CEE 71/316
3.1.3. Dispositiu indicador

- RD. 1296/1986 establint el control CEE
- Ordre del 28 de desembre del 1988 que regula els comptadors d’aigua freda

indicacions dels diferents elements que el constitueixen, una lectura segura, fàcil i

i aigua calenta.

inequívoca del volum d’aigua que travessa el comptador, expressat en metres

- RD. 889/2006 que regula el control meteorològic de l’estat.
- Ordre ITC/279/2008 que regula el control meteorològic de l’estat

El dispositiu indicador haurà de permetre, mitjançant la simple juxtaposició de les

cúbics. El volum vindrà donat per la lectura de xifres alineades consecutivament que
dels

comptadors d’aigua freda , tipus A i B.

apareguin en una o varies obertures.
Amb el fi de poder distingir entre els múltiples i submúltiples del metre cúbic,
s’emprarà el color negre com indicador del metre cúbic i llurs múltiples, i el color

La normativa tècnica de referència serà la Norma ISO 4046-1.
Hauran de determinar de manera continua el volum d’aigua que passa per ells

vermell, com indicatiu dels submúltiples del metro cúbic. L’altura real o aparent de
les xifres alineades no serà inferior a 4 mm.

(exclòs qualsevol altre líquid). Han d’incloure un dispositiu mesurador que accioni un

Els comptadors podran incloure un dispositiu de regulació que permeti modificar la

dispositiu indicador.

relació entre el volum indicat i el volum real del líquid que travessi el comptador.
Aquest dispositiu és obligatori per als comptadors que utilitzin l’acció de la velocitat

3.1.1. Materials

de l’aigua sobre un element que gira per realitzar la mesura.

El comptador es fabricarà amb materials que tinguin una resistència i una estabilitat

Queden prohibits els dispositius que accelerin la velocitat del comptador per sota del

adequades a l’ús al que es destinin; amb materials resistents a les corrosions

cabal mínim.

internes i externes normals, protegint-se, en cas de necessitat, mitjançant l’aplicació
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Els comptadors de diàmetres ≤ 40 mm hauran de portar incorporat un filtre a
l’entrada.
3.2.

TUB

indicacions següents:
a) El nom o la raó social del fabricant.
b) La classe metrológica i el cabal nominal expressat amb metres cúbics per
hora.

Per a tubs de polietilé només s’utilitzarà PE 100 PN 16.
Les canonades PE 32 seran de color negre i compliran la normativa UNE 53131 en
quant a dimensions, toleràncies i marcat de la canonada. D’altra banda, les
canonades PE 100 seran de color negre amb bandes blaves longitudinals (per a

c) L’any de fabricació i el número del comptador, separats inequívocament.

diàmetres ≤ 63 mm un mínim de tres bandes i per a diàmetres superiors un mínim de

d) Una o dos fletxes que indiquin el sentit del flux.

quatre) i compliran la normativa UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX (Veure fitxa 3).

e) El signe d’aprovació de model o, en el seu cas, d’aprovació de model CEE.

Les canonades de polietilè es subministraran en rotllo o en barres segons el

f) La pressió màxima de servei en bar.

diàmetre i la densitat.

g) La lletra V o H, si el comptador només pot funcionar correctament en

PE 32

posició vertical (V) o en posició horitzontal (H).
h) Emplaçament de les marques de verificació. Ha d’estar previst un

PE 100

25 ≤ DN ≤ 40 mm

En rotllos de 100 metres

DN = 50 mm

En rotllos de 50 ó 100 metres

25 ≤ DN ≤ 40 mm

En rotllos de 100 metres

DN = 50 mm

En rotllos de 50 ó 100 metres

63 ≤ DN ≤ 75 mm

En rotllos de 50 ó 100 metres o

emplaçament sobre una peça essencial (en principi la carcassa), visible
sense desmuntatge, per col·locar les marques de verificació.
i) Precintat. Els comptadors hauran de portar dispositius de protecció que

en barres de 6 metres

pugin ser precintats amb la finalitat d’impedir, tant abans com després de
90 ≤ DN ≤ 110 mm

la instal·lació correcta del comptador, el desmuntatge o la modificació del

en barres de 6 metres

comptador o del seu dispositiu de regulació, sense deteriorament de
aquests dispositius.
3.1.5. Requeriments addicionals

En rotllos de 25 ó 50 metres o

DN ≥ 110 mm

En barres de 6 metres

En els tubs de polietilè PE 100, la relació que hauran de complir les dimensions
nominals són:

El comptador haurà de disposar d’un totalitzador orientable en totes les posicions.
Haurà de ser estanc a l’aigua i a l’aire i insensible a l’entelat. La lectura serà
numèrica. La transmissió haurà de ser magnètica i protegida contra l’acció de camps
magnètics externs.

SDR =

DN
e

On DN és el diàmetre nominal exterior i e l’espessor nominal.
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3.3.1. Collarí de presa per a canonades de fosa dúctil i fibrociment
El cos del capçal serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o

El tub es subministrarà amb taps de protecció en tots dos extrems.

GGG-40 (DIN 1693). Estarà recobert de resina epoxy amb un espessor mínim de

A més del marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció “Apte per

100 μm i les juntes seran d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1). La sortida serà

a ús alimentari” i/o el símbol

roscada.

.

Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a

El collarí haurà de portar inscrita la marca, PN, DN, i tipus de material la banda el DN

certificar que han estat sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat

i el rang d’aplicació.

especificats en les normes anteriorment citades (UNE 53131 per PE 32 i UNE 53966
EX per a PE 100).

3.3.

El capçal és munta a la canonada mitjançant una banda d’acer inoxidable AISI 304.

COLLARÍ DE PRESA

Els collarins de presa s’utilitzaran per escomeses fins a 2”. El diàmetre de la sortida
del collarí i el forat seran de diàmetre superior o igual al de l’escomesa.

La banda tindrà un espessor de 1,5 mm i un ample de 64 mm. Els espàrrecs han de
ser M 16 d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET. Les

La pressió nominal serà de 16 bar.

rosques seran d’acer inoxidable i resistents als àcids.

El tipus de collarí depèn del tipus de canonada de la xarxa general.

La banda portarà un adhesiu indicant el diàmetre nominal del tub sobre el que es

TIPUS DE COLLARÍ

CANONADA

munta el collarí i el diàmetre exterior mínim i màxim que abasta (tolerància)

Capçal més banda

Fosa dúctil o fibrociment

permetent que s’adapti a qualsevol tipus de canonada. A més, aquesta banda estarà

Collarí

Polietilè o PVC

recoberta de cautxú, el que permet una gran adaptabilitat a les irregularitats del tub.

Cada tipus de collarí disposa una opció de muntatge amb o sense càrrega, segons
el forat es faci amb la canonada plena o buida respectivament.
Els collarins hauran de satisfer els següents assaigs, realitzats en un laboratori
acreditat:

- Assaig d’estanqueïtat: P=2. PN durant 30 minuts.
3.3.1.1.

Collarí sense càrrega

- Assaig d’agarrada del collarí: Verificar que no existeix desplaçament del
collarí sobre la canonada, aplicant un par de gir de 50 N·m a la part
superior.

- Assaig de corrosió: 240 hores en cambra de boira salina segons UNE
112017.

Per muntar el capçal sense càrrega s’haurà de buidar la canonada (Veure fitxa 4).
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Collarí amb càrrega

Es munta el collarí amb la canonada plena (Veure fitxa 7).
3.3.1.2.

Collarí amb càrrega

Es munta el capçal amb la canonada plena (Veure fitxa 5).

El collarí disposa d’una espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop s’ha fet el forat
amb una màquina de preses dimensionada pel collarí a muntar, es retira la broca
tant com sigui possible i s’empeny l’espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop
completada la toma de servei, es retira l’espàtula del cos del capçal alliberant la
El capçal disposa d’una espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop s’ha fet el forat

pressió dins del tub, i es col·loca la tapa protectora.

amb una màquina de preses dimensionada pel collarí a muntar, es retira la broca
tant com sigui possible i s’empeny l’espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop
completada la toma de servei, es retira l’espàtula del cos del capçal alliberant la
pressió dins del tub, i es col·loca la tapa protectora.

3.3.2. Collarí de presa per canonades de PE i PVC
El collarí serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40

3.4.

T DE DERIVACIÓ

Les T de derivació s’utilitzaran per escomeses de més de 2”. El diàmetre de la
sortida de la T serà sempre superior o igual al de l’escomesa.
El tipus de T depèn del tipus de canonada de la xarxa general.

TIPUS DE T

(DIN 1693) amb quatre cargols d’acer inoxidable AISI 304. Estarà recobert de resina
epoxy amb un espessor mínim de 100 μm i les juntes seran d’elastòmer EPDM o

Fosa dúctil

CANONADA
Fosa dúctil, fibrociment,
PVC o Polietilè

NBR (UNE-EN 681-1). La sortida serà roscada.
Polietilè

Polietilè

El collarí ha de portar inscrita la marca, PN, DN de la canonada i el diàmetre de la
rosca de sortida.

3.4.1. T de derivació de fosa dúctil per a canonades de fosa dúctil, fibrociment,
PVC o polietilè

3.3.2.1.

Collarí sense càrrega
S’utilitzaran T de derivació de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-

Per muntar el collarí sense càrrega s’haurà de buidar la canonada (Veure fitxa 6).

EN 545. El espessor mínim serà de K=14 mm. El revestiment tant exterior com
interior es farà amb pintura bituminosa de manera que l’espessor mig de la capa no
sigui inferior a 70 μm (Veure fitxa 8).
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Canonada de fosa dúctil
Connexió a pressió

Les unions es faran amb brides o per junta mecànica:

Connexió a pressió
amb anell d’atapeïment

El cos de la brida serà de fos dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o
GGG-40 (DIN 1693). Tindrà un revestiment exterior i intern amb resina epoxy
Unió amb brides

Junta mecànica

d’espessor mínim 100 μm. L’anell d’atapeïment serà de llautó o resina acetàlica i la
junta es farà amb elastòmer EPDM o NBR. Els cargols seran d’acer inoxidable AISI

La junta amb brides es farà amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1).

304 o acer amb recobriment DACROMET.

La junta mecànica es fa introduint el extrem llis en un endoll i a continuació,

Ha de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada.

mitjançant la compressió d’un anell de junta amb contrabrida i perns d’ancoratge. La
junta serà d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1).
La brida serà PN 16. Per a diàmetres menors a 300 mm la brida serà orientable; per
a diàmetres de 300 mm i superiors podrà ser fixa o orientable.

Es farà un assaig de corrosió: es col·locarà 240 hores dins d’una cambra amb boira
salina segons UNE 112017.
Per a canonades de polietilè la unió també es podrà fer amb un portabrides de
polietilè PE 100 PN 16 per soldar per una banda a la canonada

Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET o

amb un maniguet electrosoldable (Veure fitxa 10). Les dimensions

equivalent.

i toleràncies compliran la norma UNE 53966. Serà de color negre i

El fabricant haurà de presentar la documentació oficial que acrediti que s’han

portarà la marca el tipus de resina, la pressió nominal, el fabricant

realitzat els assaigs especificats en la norma UNE-EN 545.

i el diàmetre nominal.

3.4.1.2.

Canonada de fibrociment

Les peces seran injectades, no manipulades i es subministraran en de forma
individualitzada en bossa de plàstic.

La unió es farà amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1).
3.4.1.3.

Canonada de PVC o Polietilè

La unió es farà amb brides de dimensions i forats a PN 16 segons UNE-EN 1092-2 i
connexió a pressió o a pressió amb anell d’atapeïment ambdós a contratracció
(Veure fitxa 9). La pressió nominal serà de 16 bar.

El fabricant haurà de presentar la documentació que acrediti que s’han realitzat els
assaigs descrits a la norma UNE 53965-1 EX.
A l’altra banda es col·locarà una brida boja d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 segons
ISO 7005-1.

3.4.2. T de derivació de polietilè per a canonades de PE
Les derivacions a canonades de PE es faran amb llautó estampat, polietilè
electrosoldable o per soldar amb maniguets electrosoldables.
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VÀLVULES

pressió nominal serà de 16 bar (Veure fitxa 11).
Podrà utilitzar-se be electrosoldable, be per soldar amb maniguets electrosoldables.

S’instal·laran vàlvules al ramal de presa de la canonada principal, a l’entrada i a la
sortida del comptador de pressió nominal 16 bar.

No es permet la soldadura a testa.

3.5.1. Vàlvules per a comptadors de diàmetre ≤ 20 mm
Per a diàmetres menors a 20 mm s’utilitzaran vàlvules de llautó amb rosca (Veure
fitxa 12). Les dimensions i el marcat venen especificat en la norma UNE 19804.
El tipus d’obturador pot ser de bola (resina acetàlica, llautó o llautó amb recobriment
de tefló) o d’assentament pla (elastòmer EPDM, NBR o SBR). A la vàlvula de
assentament pla el mecanisme d’obturació ha de permetre ser reemplaçat sense
T electrosoldable

Maniguet electrosoldable

Les dimensions i toleràncies venen especificades a la prEN 12201-3 (Compatible
amb les dimensions dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran de color negre.
La tensió d’alimentació haurà de ser entre 8 i 48 Vac. Les dimensions del connector
seran de diàmetre 4 mm al Sistema Continental o 4,7 mm al Sistema Americà o
Anglès.

desmuntar la vàlvula de la instal·lació.
L’eix de maniobra serà de llautó i les juntes d’estanqueïtat seran de elastòmer
EPDM, NBR, SBR o PTFE. Els cargols seran d’acer amb recobriment DACROMET.
La maniobra serà manual mitjançant papallona i el sentit de tancament serà horari.
Haurà de mantenir el DN en tot el recorregut de l’aigua amb la vàlvula totalment
oberta.

Haurà de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió de fusió, temps de
fusió i refredament i codi de barres amb la informació necessària per a la fusió.
Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de
soldadura correcta. En el seu defecte, la màquina per soldar ha de detectar l’error en
la soldadura (resistència trencada).
La longitud de les Tes iguals o reduïdes, així com les reduccions tindran unes

Vàlvula d’entrada

dimensions el més aproximades possible als seus homòlegs en fosa dúctil i es

Els tipus d’unió seran:

subministraran, si així es requereix, amb una brida ja muntada. La brida serà d’acer
RSt 37-2 foradada a PN 16 (ISO 7005-1).

-

A l’entrada mitjançant un accessori per a unió amb tub de polietilè.

Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plàstic.

-

A la sortida la rosca és a esquerres i s’haurà d’instal·lar un maniguet

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els
assaigs especificats en la norma UNE 53965-1 EX.

de doble rosca esquerra/dreta de la mètrica corresponent al
comptador o rosca boja.
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La vàlvula d’entrada haurà de permetre instal·la un sistema antifrau sense haver
d’interrompre l’alimentació general.
Vàlvula de sortida
Els tipus d’unió seran:

-

A l’entrada la rosca és a esquerres i s’haurà d’instal·lar un
maniguet de doble rosca esquerra/dreta de la mètrica
Instal·lació horitzontal

corresponent al comptador o rosca boja.

-

Instal·lació vertical

A la sortida mitjançant un accessori per a unió amb tub de

No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització.

polietilè.

Presentarà estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la
comporta mitjançant un sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos,

Portarà incorporat un dispositiu antiretorn amb tancament tipus torpede, activat amb
pestell, guiat de manera que no sigui permès el moviment lateral, amb junta de
tancament tipus torpede. Serà de material antioxidant, preferentment Nylon, Rilsan o

de tal manera que s’evitin desplaçaments horitzontals de la mateixa. Permetrà
reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la
instal·lació i disposarà d’una base de recolzament.

Poliacetal. La molla serà d’acer inoxidable.
L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el
Els assaigs a realitzar tant a la vàlvula com al dispositiu antiretorn es faran en un
laboratori acreditat i seran els recollits a la norma UNE 19804. A més es farà un

seu moviment durant l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran
vibracions.

assaig de corrosió.
L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.

3.5.2. Vàlvules per a comptadors de diàmetre 25 ≤ φ ≤ 40 mm
S’instal·laran vàlvules de registre de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN

S’instal·larà una vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unions roscades a la sortida
del comptador.

1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment tant interior com exterior serà d’epoxy

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2.

amb un espessor mínim de 200 μm (Veure fitxa 13).

El fabricant presentarà documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig

L’obturador serà d’assentament elàstic de CuZn39Pb3 (Ms 58) amb elastòmer
vulcanitzat. El pas haurà de ser total amb l’obturador obert.
L’eix serà d’acer inoxidable St. 1,4021 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer EPDM,
NBR, SBR o PTFE. Els cargols seran hexagonals enfonsats i protegits contra la
corrosió mitjançant la junta plana del casquet.

de corrosió.

3.5.3. Vàlvules per a comptadors de diàmetre ≥ 50 mm
S’instal·laran vàlvules de comporta de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNEEN

1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment tant interior com exterior serà

d’epoxy amb un espessor mínim de 200 μm (Veure fitxa 14).

Els extrems seran roscats per a unió amb accessoris per a tub de politilè.
L’obturador serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGGHauran de portar inscrit la marca, PN i DN.

40 (DIN 1693). El pas haurà de ser total amb l’obturador obert.
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L’eix serà d’acer inoxidable (13% Cr) AISI 420 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer

soldar amb maniguets electrosoldables. La pressió nominal serà en els dos casos de

EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1). La rosca de maniobra serà de llautó o bronze.

16 bar.

Hauran d’anar marcat segons UNE-EN 19 o l’equivalent ISO 5209.

3.6.1.1.

Accessoris de llautó

Els extrems seran per unió amb brides de forat PN 16 segons UNE-EN

Compliran la normativa DIN 8076 i han de portar inscrit la marca, PN, DN canonada i

1092-2 o l’equivalent (ISO 7005-2). La distància entre brides segons

tipus de llautó (CW617N o CW602N). La connexió serà a pressió amb rosca

UNE-EN 558-1 “Válvulas de compuerta. Embridado serie básica 14

d’atapeïment; l’anell d’atapeïment tindrà com a mínim 3 dents (Veure fitxa 15).

(corta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part 1 – Sèrie F4.

La composició del llautó serà CuZn40Pb2 o CuZn36Pb2As i es
fabricarà mitjançant un procés de estampat en calent. La junta serà
d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1).

No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització.
Presentarà estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els

comporta mitjançant un sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos,

assaigs recollits en les normes UNE-EN 712, UNE-EN 713 I UNE-EN 715. A més es

de tal manera que s’evitin desplaçaments horitzontals de la mateixa. Permetrà

farà un assaig de corrosió.

reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la

3.6.1.2.

Accessoris electrosoldables

instal·lació i disposarà d’una base de recolzament.
L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el

Podrà utilitzar-se be electrosoldable, be per soldar amb

seu moviment durant l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran

maniguets electrosoldables. No es permet la soldadura a testa.

vibracions.

Els accessoris compliran les mateixes especificacions tècniques

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.

que la T de derivació de polietilè electrosoldable (Veure fitxa 11).

S’instal·larà una vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unions amb brides a la sortida

3.6.2. Accessoris per diàmetres ≥ 50 mm

del comptador.
Per a diàmetres superiors a 50 mm s’utilitzaran accessoris de fosa amb unió amb
Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2.
El fabricant presentarà documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig

brida o accessoris de polietilè electrosoldable o per soldar amb maniguets
electrosoldables.

de corrosió.
3.6.2.1.

3.6.

Accessoris de polietilè

ACCESSORIS
Els accessoris compliran les mateixes especificacions tècniques que la T de

3.6.1. Accessoris per diàmetres ≤ 40 mm
Per a diàmetres inferiors a 40 mm, tots els accessoris utilitzats en l’escomesa seran
de llautó per a tub de PE de polietilè o accessoris de polietilè electrosoldable o per

derivació de polietilè electrosoldable (Veure fitxa 11).
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Accessoris de fosa dúctil
FIGURA

Els accessoris de fosa dúctil compliran les mateixes característiques que la Te de
derivació, excepte l’espessor de paret mínim que serà de K=12 (UNE-EN 545)
(Veure fitxa 8).
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DIÀMETRE DEL

DIÀMETRE DELS TUBS

COMPTADOR

D’ESCOMESA

13 mm

DN 32 Tub de polietilè PN 16

20 mm

DN 32 Tub de polietilè PN 16

25 mm

DN 40 Tub de polietilè PN 16

30 mm

DN 50 Tub de polietilè PN 16

40 mm

DN 63 Tub de polietilè PN 16

50 mm

DN 75 Tub de polietilè PN 16

65 mm

DN 90 Tub de polietilè PN 16

80 mm

DN 90 Tub de polietilè PN 16

100 mm

DN 125 Tub de polietilè PN 16

Quan s’instal·lin accessoris de fosa dúctil (Veure fitxa 9), la unió es farà amb brides
de dimensions i forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2 i connexió a pressió o a
pressió amb anell d’atapeïment, ambdós a contratracció.
També podrà utilitzar-se un portabrides de polietilè PN 16 per soldar amb maniguets

Unió amb rosca

i una brida boja de forat a PN 16 segons ISO 7005-1 (Veure fitxa 10).

4. ESCOMESA D’AIGUA POTABLE PER COMPTADOR INDIVIDUAL
Les escomeses estaran compostes en tots els casos de:

-

Collarí de pressa per escomeses de diàmetre inferior a 50 mm i de
derivació en T per a diàmetres de 50 mm o superiors, amb clau o collarí de
pressa en carrega

-

Vàlvula de registre amb trampilló a l’espai públic

-

Vàlvula d’entrada al comptador

-

Vàlvula de sortida del comptador, amb dispositiu de retenció incorporat

-

Tub d’escomesa, PE 100 AD PN 16

En alguns casos es pot instal·lar una vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra a
la vorera, abans la vàlvula d’entrada al comptador. S’instal·larà a la vorera fora del
límit de la propietat.
Les escomeses individuals d’aigua potable es classificaran segons el diàmetre del
comptador d’aigua freda a instal·lar, que alhora depèn del cabal a subministrar.

Unió amb platines

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a Escomeses d’Aigua Potable
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S’instal·larà a la façana de l’edifici dins d’un armari de poliester reforçat amb fibra de
vidre amb aïllament tèrmic total. Es col·locarà a una alçada entre 50 i 80 mm de terra

El comptador s’instal·larà al límit de la propietat, ja sigui façana de l’edifici o límit de

i la porta tindrà unes dimensions de 30x45 cm. El tancament es farà amb un pestell

parcel·la, per tal de permetre la seva lectura i manipulació sense haver d’immiscir-se

accionat mitjançant una clau segons Companyia Subministradora.

en la propietat privada.

4.1.1. Comptador de 13-20 mm
4.1.1.1.

La porta de l’armari haurà de portar un pictograma d’una
aixeta i disposar d’un espai reservat per a posar el nom

Instal·lació a la façana de l’edifici

de la Companyia Subministradora i/o Ajuntament.
En primera instància el comptador s’instal·larà a la façana de l’edifici (Veure fitxa A1)
L’armari portarà integrades les vàlvules d’entrada i
Límit
propietat

Vàlvula entrada
comptador

Armari
comptador

sortida del comptador.
Tub
d’alimentació

Per tal d’evitar afectar la façana de l’edifici en cas de

Arqueta vàlvula
registre

reparacions, el tub d’entrada al comptador anirà entubat,
Vàlvula sortida
comptador amb
vàlvula de
retenció

Collarí
de presa

dins d’un tub de dos diàmetres superiors al de la
canonada d’entrada, des d’uns centímetres per sota del nivell de vorera fins a
l’armari del comptador.

Vàlvula de
registre

Els elements que formen l’escomesa són:

4.1.1.2.

Instal·lació al límit de parcel·la

Quan la propietat no estigui delimitada per un mur, el comptador s’instal·larà dins
d’un armari de formigó prefabricat (Veure fitxa A2).

-

Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7).
Els elements que formen l’escomesa són:

-

Tub de polietilè PN16 segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3).

Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12).

-

Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar integrat el filtre a l’entrada.

-

Tub de polietilè PN 16 AD segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3).

-

Vàlvula de registre

-

Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12).

-

Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat el filtre a l’entrada.

-

Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12).

Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12).
Haurà de portar integrada un sistema antiretorn.

-

Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7).

Vàlvula de registre

-

-

-

Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó (Veure fitxes 11 i
15 respectivament).

Haurà de portar incorporat un sistema antiretorn.

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a Escomeses d’Aigua Potable
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-

Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12).
Haurà de portar incorporat un sistema antiretorn.

15 respectivament).
La porta serà de poliester reforçat amb fibra de vidre i aïllament

-

Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó (Veure fitxes 11 i
15 respectivament).

tèrmic.

4.1.1.3.
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Haurà de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un espai

L’arqueta de fosa de ferro ha de portar incorporada una vàlvula de tancament

reservat per a posar el nom de la Companyia Subministradora i/o

esfèric, de pas total, abans del comptador, i una vàlvula de retenció després del

Ajuntament. El tancament es farà amb un pestell accionat

comptador. A més ha de portar els accessoris per la connexió

mitjançant una clau segons Companyia Subministradora.

del tub de polietilè en cada extrem.
L’arqueta s’instal·larà sempre fora de la zona de rodadura.

Instal·lació dins d’una arqueta a terra

Per tal d’evitar afectar a la façana de l’edifici en cas de reparacions, s’haurà de
Quan no sigui possible realitzar cap de les instal·lacions anteriors, el comptador
s’instal·larà dins d’una arqueta de fosa de ferro a terra (Veure fitxa A3).

col·locar un tub passamurs pel pas del tub d’alimentació. El tub passamurs es
considerarà instal·lació interior i per tant, anirà a càrrec de l’abonat.

4.1.2. Comptadors de 25-30-40 mm

Límit
propietat

4.1.2.1.
Arqueta
comptador

Instal·lació a la façana de l’edifici

S’instal·larà a la façana de l’edifici dins d’un armari d’obra (Veure fitxa B1).
Els elements que formen l’escomesa són:

Collarí de
presa
Vàlvula
d’entrada al
comptador

Vàlvula de
sortida amb
vàlvula de
retenció

Tub
passamurs

-

Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7).

-

Tub de polietilè PN 16 AD segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3).

-

Vàlvula de registre

-

Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa
13).

Els elements que formen l’escomesa són:

-

Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7).

-

Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat el filtre a l’entrada.

-

Tub de polietilè PN16 AD segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3)

-

Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa

-

Vàlvula de registre

-

Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12).

-

Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat el filtre a l’entrada.

13).

-

Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió roscada.
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Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó (Veure fitxes 11 i
15 respectivament).

15 respectivament).
L’armari d’obra es col·locarà a una alçada entre 50 i 80 mm de terra. La porta serà

L’arqueta de fosa de ferro ha de portar incorporat una vàlvula de tancament esfèric,

de xapa d’acer i tindrà unes dimensions de 50x60 cm. El tancament es farà amb un

de pas total, abans del comptador, i una vàlvula de retenció després del comptador.

pestell accionat mitjançant una clau segons Companyia

A més ha de portar els accessoris per la connexió del

Subministradora.

tub de polietilè en cada extrem.

La porta haurà de portar un pictograma d’una aixeta i

L’arqueta s’instal·larà sempre fora de la zona de

disposar d’un espai reservat per a posar el nom de la

rodadura.

Companyia Subministradora i/o Ajuntament.

Per tal d’evitar afectar a la façana de l’edifici en cas de reparacions, s’haurà de

Per tal d’evitar afectar la façana de l’edifici en cas de reparacions, el tub d’entrada al

col·locar un tub passamurs pel pas del tub d’alimentació. El tub passamurs es

comptador anirà entubat, dins d’un tub de dos diàmetres superiors al de la canonada

considerarà instal·lació interior i per tant, anirà a càrrec de l’abonat.

d’entrada, des d’uns centímetres per sota del nivell de vorera fins a l’armari del
comptador.
4.1.2.2.

Instal·lació dins d’una arqueta a terra

4.1.3. Comptadors de diàmetre igual o superior a 50 mm
Els comptadors de diàmetre superior o igual a 50 mm s’instal·laran dins d’una
arqueta d’obra a terra (Veure fitxa C). S’ha de preveure deixar una zona més baixa

Quan no sigui possible realitzar la instal·lació del comptador a la façana de l’edifici, el
comptador s’instal·larà dins d’una arqueta de fosa de ferro a terra (Veure fitxa B2).

on col·locar la bomba per al desguàs total de l’arqueta en cas de inundació.
L’arqueta s’instal·larà sempre fora de la zona de rodadura.

Els elements que formen l’escomesa són:

-

Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7).

-

Tub de polietilè PN 16 AD segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3).

-

Vàlvula de registre

-

Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa
13).

-

Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat el filtre a l’entrada.

-

Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa
13).

-

Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió roscada .

Els elements que formen l’escomesa són:

-

T de derivació (Veure fitxes 8, 9, 10 i 11).
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Tub de polietilè 75, 90, 110 ó 125 mm segons diàmetre del comptador (Veure
fitxa 3).

5. ESCOMESA

Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió amb brides (Veure

COMPTADORS

D’AIGUA

POTABLE

PER

BATERIA

DE

fitxa 14).

-

Carret de desmuntatge.

-

Filtre d’obertura superior.

-

Carret estabilitzador de caudal

-

Comptador (Veure fitxes 1 i 2).

-

Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió amb brides.

-

Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió amb brides (Veure

Vàlvula de sortida
del comptador
amb vàlvula de Comptador
retenció

Límit propietat

Bateria
comptadors

Arqueta
vàlvula
registre

Vàlvula de retenció
Vàlvula de pas

Collarí de
presa

fitxa 14).
-

Vàlvula entrada
comptador

Accessoris de fosa dúctil o polietilè electrosoldable (Veure fitxa 8, 9, 10 i 11)
Vàlvula
de
registre

La tapa serà de fosa dúctil. El tancament es farà amb clau segons Companyia

Tub
passamurs

Tub d’alimentació

Subministradora.
Haurà de ser manipulable per una sola persona.
Per tal d’evitar afectar a la façana de l’edifici en cas de reparacions, s’haurà de

Les escomeses d’aigua potable per bateries de comptadors estaran compostes de:

-

Collarí de presa o T de derivació (Veure fitxes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11).

-

Bateria de comptadors d’acer inoxidable o polipropilé (Veure fitxa 16).

-

Vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra.

-

Tub passamurs.

-

Vàlvula de pas.

-

Vàlvula de retenció.

-

Comptadors amb vàlvula d’entrada i vàlvula de sortida (Veure fitxa 12).

col·locar una passamurs pel pas del tub d’alimentació. El tub passamurs es
considerarà instal·lació interior i per tant, anirà a càrrec de l’abonat.
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CLASSIFICACIÓ SEGONS EL NOMBRE DE COMPTADORS DE LA

BATERIA
Les bateries seran d’acer inoxidable o de polipropilé (Veure fitxa 16).

5.2.1. Bateries amb 2 ó 3 comptadors
5.1.1. Bateries de acer inoxidable
S’instal·laran amb tub de polietilè PN 16 de diàmetre exterior 1½“. Els accessoris
Les bateries d’acer inoxidable (UNE 19900 Part 1). La

seran de llautó estampat per roscar segons norma DIN 8076 o accessoris de polietilè

tipologia i dimensions compliran la norma UNE 19900 Part 0.

electrosoldable o per soldar amb maniguets electrosoldables. Les vàlvules seran de

La brida serà orientable o fixa (perpendicular o paral·lela al

fosa dúctil amb unions roscades (Veure fitxa 13).

col·lector de la bateria). La norma UNE 19900 regula també
el marcat i el recobriment en les Parts 0 i 1 respectivament.
Les unions seran soldades i haurà de tenir el menor nombre
de soldadures possible.

5.2.2. Bateries amb 4, 6, 8 ó 10 comptadors
El tub serà de polipropilé de diàmetre exterior 75 mm i diàmetre interior 2”. El tub
complirà la normativa DIN 8077 / 78. Els accessoris seran electrofusionables i les
vàlvules de comporta de fosa dúctil amb unions roscades (Veure fitxa 13).

La bateria haurà de disposar de l’homologació corresponent emesa per un

5.2.3. Bateries amb 12 ó més comptadors

organisme acreditat.
El fabricant haurà de presentar la documentació que acrediti que s’han realitzat els
assaigs especificats per la norma UNE 19900 Part 0.

El tub serà de polipropilé de diàmetre exterior 90 mm i diàmetre interior 2½“. El tub
complirà la normativa DIN 8077 / 78. Els accessoris seran electrofusionables i les
vàlvules de comporta de fosa dúctil amb unions amb brides (Veure fitxa 14). Per

5.1.2. Bateries de polipropilé

adaptar els accessoris amb brides a la rosca del tub de polipropilé s’instal·larà una
platina roscada.

Les bateries de polipropilé compliran totes les especificacions actualment establertes
per Resolució amb data 7 de juny de 1988 per la que s’aproven les normes bàsiques

5.3.

INSTAL·LACIÓ

per a la instal·lació interior de subministre d’aigua i la instrucció específica per a tubs
de material plàstic per a sistemes de distribució d’aigua fins a 60ºC.

5.3.1. Allotjament de la bateria

Les bateries de polipropilé resisteixen qualsevol tipus de duresa de l’aigua, per tant,

5.3.1.1.

Ubicació de l’allotjament

s’instal·laran en els casos que es subministri aigua potable amb un cert grau
d’agressivitat.

L’allotjament de la bateria ha de quedar situat a la planta baixa, en un lloc de fàcil
accés i d’ús comú de l’immoble. Haurà de quedar aïllat d’altres dependències que

També es convenient instal·lar-les en zones on hi hagi baixes temperatures (per sota
de 0ºC). L’elasticitat del polipropilé permet que el tub de la bateria augmenti de
secció, assumint el volum del líquid gelat en el seu interior.

allotgin instal·lacions d’altres serveis com comptadors de gas, electricitat, etc.
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- Si dins l’allotjament es col·loquen dos bateries situades una davant de l’altra,

Característiques de l’allotjament

entre elles haurà d’haver una separació mínima de 150 cm.

- Haurà de tenir un desguàs directe al col·lector del clavegueram, amb cota
- Es recomana la instal·lació d’una presa de corrent adequadament protegida

adequada i proveïda d’un sifó.

(mínim IP 54) i de un tubular entre la cambra de bateries i la cambra de

- Les parets seran com a mínim relluïdes o similar i el terra convenientment

centralització de telèfons en previsió d’una futura implantació d’un sistema

impermeabilitzat.

de telelectura.

- Ha de tenir la il·luminació elèctrica suficient i adequadament protegida contra

- El tub de muntant en la seva part inicial tindrà que quedar a una distància

projeccions d’aigua (mínim IP 54).

d’entre 5 i 7 cm per sota de la corresponent filera de la bateria per a poder

- Haurà de tenir ventilació natural permanent.

enllaçar mitjançant un tub flexible amb la sortida del comptador. A més,

- Hi haurà una porta de un o més fulls que s’obrin cap a l’exterior de

haurà de quedar fermament subjecte a la paret per darrera de la bateria.

l’allotjament, deixant lliure tota la part frontal (la part horitzontal inferior del

- La longitud del tub flexible ha de permetre que aquest quedi muntat

marc no ha de sobresortir per sobre de l’esglaó). Pot reduir-se l’amplada de

correctament, entre 5 i 7 cm per sota de la corresponent filera de la bateria i

la porta de l’allotjament fins un mínim de 70 cm, encara que haurà de

sense cap plec que limiti el pas d’aigua.

disposar igualment d’un esglaó de 15 cm d’alçada.
5.3.1.4.

Dimensions de l’allotjament

- El tipus tancament de la porta haurà de ser el de la Companyia

- Hi haurà un quadre de classificació penjat de la paret per sobre de cada
bateria.
5.3.1.3.

Es distingeix, depenent de l’espai disponible, entre armari i cambra per bateries. Les
dimensions d’aquests es representen en les següents figures (totes les dimensions
estan expressades en centímetres):

Característiques de la instal·lació interior

ARMARI

ARMARI

ALÇAT

PLANTA

- S’instal·larà una bateria per escala.

mínimo 65

- La vàlvula de pas es recomana instal·lar-la a l’entrada de la bateria, dins de

PLANTA
mínimo 65

l’allotjament.

30

L
B

entre 5 y 7

mín. 10

15

admès, aquest estarà com a mínim a 100 cm de la bateria.

Batería de 2 filas: de 95 a 110 (*)

- Si dins de l’allotjament s’instal·la a més un grup de pressió o un altre element

Batería de 3 filas: de 110 a 130 (*)

- Els comptadors de sortida seran com a màxim de diàmetre 20 mm.

ESPACIO LIBRE

no impliquin que la bateria superi l’alçada prevista.

mínimo 200

- La reglamentaria vàlvula antiretorn, pot col·locar-se al igual que la vàlvula
d’entrada a la bateria, sota d’aquesta, sempre que siguin accessibles i que

25

B

mínimo 80

mín. 10

30

25

A (mínimo 110)

Subministradora.
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PER

PRESA

CONTRAINCENDIS INTERIORS
mínimo 145

mínimo 145
mínimo 110

La Companyia Subministradora instal·larà la toma a la via pública i l’instal·lador

25

corresponent serà el responsable de la instal·lació des de la presa.

mín. 10

L

A (mínimo 150)

entre 5 y 7

connexió a la canonada principal es farà amb collarí de presa per a escomeses de 2”

B

Batería de 2 filas: de 95 a 110 (*)

L’escomesa serà d’un diàmetre inferior o igual al de la xarxa de distribució. La

com a màxim i amb T de derivació per escomeses de diàmetre superior a 2”.
mín. 10

Dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 cm i amb tapa de fosa
dúctil, s’instal·larà una vàlvula de comporta i una vàlvula de retenció. Per a diàmetres

15

Batería de 3 filas: de 110 a 130 (*)

ESPACO LIBRE

mínimo 200

B

mínimo 80

mín.110

25

(*) Cumpliéndose que el embridado de la batería quede por encima del nivel
del suelo

5.3.2. Allotjament de la vàlvula de registre

inferiors a 50 mm les vàlvules seran de fosa dúctil amb unions roscades (Veure fitxa
13) i per escomeses superiors o igual a 50 mm s’instal·laran vàlvules de fosa dúctil
amb unions amb brides (Veure fitxa 14).

La vàlvula de registre s’instal·larà dins d’una arqueta d’obra amb tapa de fosa dúctil
de diàmetre 30x30 ó 40x40 cm.
El tub d’alimentació anirà entubat en el seu tram recte des de l’arqueta de la vàlvula
de registre fins a la bateria de comptadors. El tub serà de dos diàmetres superiors al
de l’escomesa. A l’encreuament amb l’edifici es col·locarà un passamurs.
Si existeix un aparcament soterrani sota de l’edifici, es aconsellable passar el tub pel
sostre de l’aparcament, fins a sota de la cambra de bateries per a pujar després
verticalment.

A continuació de la vàlvula de retenció s’instal·larà una derivació formada per un
collarí de presa, una vàlvula de bola de diàmetre ¾” i un manòmetre d’esfera de 63
mm de diàmetre amb un bany de glicerina. El manòmetre podrà instal·lar-se a la
paret de l’arqueta mitjançant un tub de diàmetre ¾”, en aquest cas, el collarí podrà
quedar fora de

l’arqueta.

Aquesta

instal·lació

permetrà

a la

Subministradora mesurar la pressió a l’escomesa sense comptador.

Companyia
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La capacitat i la pressió a l’escomesa sense comptador per a presa contraincendis
serà la de la xarxa general en aquell punt, quedant a càrrec del propietari de
l’escomesa les instal·lacions necessàries per a tenir la capacitat i pressió requerides
per la normativa corresponent.
L’instal·lador haurà de presentar un certificat que acrediti que es compleix la
Normativa bàsica Contraincendis i un plànol de la xarxa interior contraincendis.

Octubre 2010

ANNEX 1:
FIXTES D’ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES D’ELEMENTS
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES
D’AIGUA POTABLE
COMPTADOR MECÀNIC D’AIGUA FREDA
(VELOCITAT, Classe B)

ELEMENT

1

DATA

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES
D’AIGUA POTABLE

OCTUBRE 2010

COMPTADOR MECÀNIC D’AIGUA FREDA
(VELOCITAT, Classe C)

ELEMENT

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

2

DATA

OCTUBRE 2010

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

- RD. 1296/1986 establint el control CEE

- RD. 1296/1986 establint el control CEE
- Ordre del 28 de desembre del 1988 que regula els comptadors d’aigua
- Ordre del 28 de desembre del 1988 que regula els comptadors d’aigua freda i

freda i aigua calenta.

aigua calenta.

Reglamentació oficial

Reglamentació oficial

- RD. 889/2006 que regula el control meteorològic de l’estat.

- RD. 889/2006 que regula el control meteorològic de l’estat.
- Ordre ITC/279/2008 que regula el control meteorològic de l’estat dels
- Ordre ITC/279/2008 que regula el control meteorològic de l’estat

comptadors d’aigua freda , tipus A i B.

Normativa tècnica de
referència
-

Normativa tècnica de
referència

dels

comptadors d’aigua freda , tipus A i B.

Norma ISO 4064-1
- Norma ISO 4064-1

Tipologia

Velocitat, raig únic (DN<=15 mm) o raig múltiple (DN>=15 mm)

Classe metrológica

B

Posició

Horitzontal

Pressió nominal

16 bar

13

Velocitat, raig únic

Classe metrológica

C

Posició

Horitzontal

Pressió nominal

16 bar

Temperatura de l’aigua Entre 0° y 30°C

Temperatura de l’aigua Entre 0° y 30°C
Calibres (mm)

Tipologia

Calibres (mm)
20

25

30

40

50

3

Cabal nominal (m /h)
3

Cabal nominal (m /h)

1,5

2,5

3,5

6,0

10

Unió roscada

Unió amb
brides

25

30

40

50

65

80

100

1,5

2,5

3,5

6,0

10

15

20

30

50

Obligatòriament: nom del fabricant, classe metrológica, cabal nominal (m /h), any
de fabricació, número de sèrie del comptador, una o dos fletxes que indiquin el
sentit de flux, signe de aprovació del model, pressió màxima de servei, la lletra V o
H que indiqui si el comptador funciona correctament en posició vertical (V) o
horitzontal (H). Las marques de verificació se disposaran sobre una part visible del
comptador (Annex IV de la Ordre 28 de desembre de 1988).
MATERIALS

El comptador es fabricarà amb materials que tinguin una resistència y una estabilitat adequades a l’ús al que
se destinin; amb materials que resisteixin las corrosions internes y externes normals, protegint-se, en cas de
necessitat, mitjançant l’aplicació de tractaments superficials adequats. Tots els materials en contacte amb
l’aigua seran aptes per a ús alimentari. Las variacions de temperatura de l’aigua, que es produeixin dins del
rang de las temperatures de treball, no hauran d’alterar els materials que s’utilitzin en la seva fabricació.
(Annex III de la Ordre 28 de desembre de 1988)

Unió roscada

Unió amb brides
3

3

Marcat

20

15
Tipus d’unió

Tipus d’unió

15

Marcat

Obligatòriament: nom del fabricant, classe metrológica, cabal nominal (m /h), any
de fabricació, número de sèrie del comptador, una o dos fletxes que indiquin el
sentit de flux, signe de aprovació del model, pressió màxima de servei, la lletra V o
H que indiqui si el comptador funciona correctament en posició vertical (V) o
horitzontal (H). Las marques de verificació se disposaran sobre una part visible del
comptador (Annex IV de la Ordre 28 de desembre de 1988).
MATERIALS

El comptador es fabricarà amb materials que tinguin una resistència y una estabilitat adequades a l’ús al que
se destinin; amb materials que resisteixin las corrosions internes y externes normals, protegint-se, en cas de
necessitat, mitjançant l’aplicació de tractaments superficials adequats. Tots els materials en contacte amb
l’aigua seran aptes per a ús alimentari. Las variacions de temperatura de l’aigua, que es produeixin dins del
rang de las temperatures de treball, no hauran d’alterar els materials que s’utilitzin en la seva fabricació.
(Annex III de la Ordre 28 de desembre de 1988)
REQUERIMENTS ADDICIONALS

REQUERIMENTS ADDICIONALS
-

Totalitzador orientable en totes las posicions
Estanc a l’aigua i a l’aire e insensible a l’entelat
Lectura numèrica
Transmissió magnètica, protegida contra l’acció de camps magnètics externs
Els comptadors de diàmetres ≤ 40 mm hauran de portar incorporat un filtre a l’entrada

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

-

Totalitzador orientable en totes las posicions
Estanc a l’aigua i a l’aire e insensible a l’entelat
Lectura numèrica
Transmissió magnètica, protegida contra l’acció de camps magnètics externs
Els comptadors de diàmetres ≤ 40 mm hauran de portar incorporat un filtre a l’entrada

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES
D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

TUB DE POLIETILÈ

DATA

3
OCTUBRE 2010

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES
D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Característiques de la
resina i del tub

Pressió nominal (PN)

PE 100 (alta densitat, 0,960. MRS/100) segons UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX

PE 100: 10 bar (SDR=17, S=8)
16 bar (SDR=11, S=5)

COLLARÍ DE PRESA SENSE CÀRREGA
DATA
PER A CANONADA DE FOSA I
FIBROCIMENT
CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal

16 bar

Tipus de collarí

Capçal més banda, independents

Color

PE 100: segons UNE 53966 EX

PE 100: Negre amb bandes blaves longitudinals

OCTUBRE 2010

Diàmetre nominal de la
50 a 300 mm (gamma mínima)
canonada (DN)
Diàmetre nominal del
collarí (D)

Dimensions i
toleràncies

4

Sortida roscada: DN, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2”

Pas mínim fresa
El mateix que el diàmetre nominal del collarí
màquina de foradar (d)
Alçada cos de presa

Compatible amb la màquina de foradar a utilitzar

Marcat

El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN i tipus de material; la banda
ha de portar el DN i el rang d’aplicació
MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

Dimensions i número
de bandes

Marcat

DN<=63 mm: mínim 3 bandes
63<DN<=250 mm: mínim 4 bandes

PE 100: Segons UNE 53966 EX

Cos de presa

Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693)

Banda

Acer inoxidable AISI 304, amb banda protectora de cautxú

Connector per unió
Llautó
amb tub de PE
Revestiment del cos
Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 μm
de presa
Cargols

Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET

Junta

Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)

Per DN>50 mm s’utilitza el PE 100
Format

PE 100: Per 25<=DN<=50 mm, en rotllos de 100 m
Per DN=50 mm, en rotllos de 50 ó 100 m
Per 63<=DN<=75 mm, en rotllos de 50 ó 100 m o en barres de 6 m
Per 90<=DN<110 mm, en rotllos de 25 ó 50 m o en barres de 6 m
Per DN>=110 mm, en barres de 6 m i 12 m
REQUERIMENTS ADDICIONALS

ASSAIGS
Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents:
-

Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts.
Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada
aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior.
Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017

El tub es subministrarà amb taps de protecció en ambdós extrems.
A més del marcat especificat a la normativa, haurà de portat la inscripció "Apte ús alimentari" i/o el símbol
ASSAIGS
Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a certificar que han estat
sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificades a la norma UNE 53966 EX per al
PE 100.
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES
D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

COLLARÍ DE PRESA AMB CÀRREGA
DATA
PER A CANONADA DE FOSA I
FIBROCIMENT
CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal

16 bar

Tipus de collarí

Capçal més banda, independents

5
OCTUBRE 2010

Diàmetre nominal de la
50 a 300 mm (gamma mínima)
canonada (DN)
Diàmetre nominal del
Sortida roscada: DN, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2”
collarí (D)
Pas mínim fresa
El mateix que el diàmetre nominal del collarí
màquina de foradar (d)
Obturació

Mitjançant espàtula o mitjalluna

Sistema de presa en
càrrega
Connector per unió
amb tub de PE

El cos de presa ha de portar incorporat un sistema que permeti la presa en
càrrega, aquest ha de quedar tapat un cop feta la presa.
Preferiblement, el cos de presa portarà un connector mecànic que permeti la unió
directa del tub de polietilè (escomesa)

Alçada cos de presa

Compatible amb la màquina de foradar a utilitzar

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES
D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

COLLARÍ DE PRESA SENSE CÀRREGA
PER A CANONADA DE PE I PVC

DATA

Pressió nominal

16 bar

Cos collarí

Tipus abraçadora, dos cossos en forma de mitja lluna, totalment desmuntables;
muntatge mitjançant 4 cargols com a mínim

Junta

Ha de cobrir com a mínim la superfície interior del cos superior

Diàmetre nominal de la
50 a 250 mm (gamma mínima)
canonada (DN)
Diàmetre nominal del
Sortida roscada: DN, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2”
collarí (D)
Pas mínim fresa
El mateix que el diàmetre nominal del collarí
màquina de foradar (d)
El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN i diàmetre de la rosca de
Marcat
sortida
MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)
Cos

Cos de presa

Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693)

Cargols

Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET

Banda

Acer inoxidable AISI 304, amb banda protectora de cautxú

Junta

Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)

Connector per unió
amb tub de PE
Revestiment del cos
de presa

OCTUBRE 2010

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN i tipus de material; la banda
ha de portar el DN i el rang d’aplicació
MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

Marcat

6

Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693)

Revestiment del cos
Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 μm
de presa

Llautó

ASSAIGS

Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 μm

Cargols

Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET

Junta

Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)
ASSAIGS

Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents:
-

Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts.
Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada
aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior.
Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017

Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents:
-

Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts.
Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada
aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior.
Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES
D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

COLLARÍ DE PRESA AMB CÀRREGA PER
A CANONADA DE PE I PVC

DATA

7
OCTUBRE 2010

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES
D’AIGUA POTABLE
T DE DERIVACIÓ PER A CANONADES DE
FOSA , FIBROCIMENT, PVC I PE

ELEMENT

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

DATA

8
OCTUBRE 2010

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal

16 bar

Característiques del
material

Fosa dúctil (nodular o esferoïdal) de característiques segons UNE-EN 545

Cos collarí

Tipus abraçadora, dos cossos en forma de mitja lluna, totalment desmuntables;
muntatge mitjançant 4 cargols com a mínim

Espessor de paret

Espessor mínim K=14 (UNE-EN 545)

Junta

Ha de cobrir com a mínim la superfície interior del cos superior

Dimensions i
toleràncies

Segons norma UNE-EN 545

Diàmetre nominal de la
50 a 250 mm (gamma mínima)
canonada (DN)

Revestiment exterior i
interior

Pintura bituminosa de manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70
μm

Diàmetre nominal del
collarí (D)

Marcat

Segons norma UNE-EN 545

Tipus de brida

Orientable per DN ≤ 300 mm
Fixa u orientable DN > 300 mm

Pressió nominal
mínima de la brida

PN 16 bar

Forat de la brida

Segons UNE 1092-2 (ISO 2531)

Sortida roscada: DN, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2”

Pas mínim fresa
El mateix que el diàmetre nominal del collarí
màquina de foradar (d)
Sistema de presa en
càrrega

El cos de presa ha de portar incorporat un sistema que permeti la presa en
càrrega, aquest ha de quedar tapat un cop feta la presa

Marcat

El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN i diàmetre de la rosca de
sortida
MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

Cos

Canonada de fosa dúctil:
- Amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)
- Amb junta mecànica amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i
contrabrida mòbil foradada i subjecta amb pern d’ancoratge

Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693)

Revestiment del cos
Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 μm
de presa
Cargols

Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET

Junta

Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)

Tipus d’unió

Canonada de PVC o PE:
- Amb brides amb connexió a pressió o a pressió amb anell d’atapeïment amb
junta d’elastòmer EPDM o NBR (Veure fitxa 9)

ASSAIGS
Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents:
Cargols
-

Canonada de fibrociment:
- Amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)

Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET

Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts.
Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada
aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior.
Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017

ASSAIGS

Els assaigs especificats en la norma UNE-EN 545. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho
acrediti.

T per unió amb brides

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

Unió amb junta mecànica

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES
D’AIGUA POTABLE
ACCESSORIS DE FOSA PER A
CANONADA DE PVC I PE

ELEMENT

DATA

9
OCTUBRE 2010

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES
D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A
CANONADA DE PE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

DATA

10
OCTUBRE 2010

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal

PN 16 bar

Característiques de la
resina i del accessori

PE 100 (alta densitat) segons UNE 53965-1 EX i UNE 53966 EX

Tipus d’unió

Brida (dimensions i forats a PN 16 segons UNE-EN 1092-2) i connexió a pressió o
a pressió amb anell d’atapeïment, ambdós contratracció

Pressió nominal

PN 16 bar

Marcat

Ha de portar inscrit: marca, PN i DN canonada

Dimensions i
toleràncies

Segons UNE 53966 EX

Color

Negre

Marcat

Tipus de resina

Brida

Material: acer RSt 37-2.
Foradada a PN 16 (segons ISO 7005-1)

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)
Cos

Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693)
Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 μm

Revestiment
Cargols

Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET

Anell d’atapeïment

Llautó o resina acetàlica

Junta

Elastòmer EPDM o NBR

Les peces seran injectades, no manipulades.
Les peces es subministraran de forma individualitzada en bosses de plàstic.
ASSAIGS

ASSAIGS
Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017

Connexió a pressió

REQUERIMENTS ADDICIONALS

Els descrits a la norma UNE 53965-1 EX. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti.

Connexió a pressió
amb anell d’atapeïment

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES
D’AIGUA POTABLE
T DE DERIVACIÓ ELECTROSOLDABLE
PER A CANONADES DE PE

ELEMENT

DATA

11
OCTUBRE 2010

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES
D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

VÀLVULA PER A COMPTADOR DE
DIÀMETRE ≤ 20 mm

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Característiques de la
resina i de la T
Pressió nominal

PE 100 (alta densitat) segons UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3
PN 16 bar

Dimensions i
toleràncies

prEN 12201-3 (Compatible amb les dimensions del tubs segons UNE 53966 EX)

Marcat

Tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió del fusió, temps de fusió i de refredament
i codi de barres amb la informació necessària per a la fusió

Color

Negre

Tensió d’alimentació

Entre 8 i 48 Vac

Dimensions del
connector

Diàmetre 4 mm (Sistema Continental) o 4,7 mm (Sistema Americà o Anglès)

Brida

Material: acer RSt 37-2. Foradada a PN 16 (segons ISO 7005-1)

-

-

Les peces seran injectades, no manipulades, excepte les que portin incorporada la brida.
Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta, en el seu defecte la màquina de soldar ha
de detectar l’error en la soldadura (resistència trencada).
La longitud de les Tes iguals o reduïdes, així com les reduccions tindran unes dimensions el més
aproximades possible als seus homòlegs en fosa dúctil i es subministraran, si així es requereix, amb
una brida ja muntada.
Les peces es subministraran de forma individualitzada en bosses de plàstic.

Pressió nominal

PN 16 bar

Diàmetre nominal

DN 13, 20 mm

Dimensions

Segons UNE 19804

Tipus d’obturador

Maniobra

Bola o assentament pla
Amb tancament tipus torpede, activat per pestell, guiat de tal manera que no sigui
permès el moviment lateral, amb junta de tancament tipus retén
Vàlvula d’entrada:
- Entrada: Accessori per a unió amb tub de polietilè
- Sortida: Rosca a esquerres més maniguet de doble rosca esquerra/dreta
de la mètrica corresponent al comptador o rosca boja
Vàlvula de sortida:
- Entrada: Rosca a esquerres més maniguet de doble rosca esquerra/dreta
de la mètrica corresponent al comptador o rosca boja
- Sortida: Accessori per a unió amb tub de polietilè
S’ha de mantenir el DN en tot el recorregut del aigua amb la vàlvula totalment
oberta
Manual, mitjançant papallona

Sentit de tancament

Horari

Marcat

Segons UNE 19804

Antiretorn

Pas

Cos
Obturador
Eix de maniobra
Juntes d’estanqueïtat
Antiretorn

ASSAIGS

Cargols

Els assaigs especificats en la norma UNE 53965-1 EX. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho
acrediti.

Mecanisme
d’obturació
Antiretorn
Sistema antifrau
Element d’unió amb el
tub

Te electrosoldable

Maniguet electrosoldable

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)
Llautó
Vàlvula de bola: resina acetàlica, llautó o llautó amb recobriment de tefló
Vàlvula d’assentament pla: Elastòmer EPDM, NBR o SBR
Llautó
Elastòmer EPDM, NBR, SBR o PTFE
Material antioxidant, preferentment Nylon, Rilsan o Poliacetal. Molla d’acer
inoxidable
Acer amb recobriment DACROMET
REQUERIMENTS ADDICIONALS
Per a vàlvula d’assentament pla ha de permetre ser reemplaçat sense desmuntar
la vàlvula de la instal·lació
El dispositiu antiretorn anirà incorporat a la vàlvula de sortida
La vàlvula d’entrada ha de permetre instal·lar un sistema antifrau sense haver
d’interrompre l’alimentació general
Ha de complir les especificacions exigides als accessoris de llautó per a tub de
polietilè (Veure fitxa 14)
ASSAIGS

Els assaigs a realitzar tant a la vàlvula com al dispositiu antiretorn es faran en un laboratori acreditat i seran
els recollits a la norma UNE 19804.
A més es farà un assaig de corrosió. 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017

Vàlvula d’entrada

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

OCTUBRE 2010

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Tipus d’unió

REQUERIMENTS ADDICIONALS

DATA

12

Vàlvula de sortida

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES
D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

VÀLVULA PER A COMPTADOR DE
DIÀMETRE 25 ≤ φ ≤ 40 mm

DATA

13

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES
D’AIGUA POTABLE

OCTUBRE 2010
ELEMENT

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

VÀLVULA PER A COMPTADOR DE
DIÀMETRE ≥ 50 mm

DATA

14
OCTUBRE 2010

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal

PN 16 bar

Diàmetre nominal

DN 1”, 1 ¼“, 1 ½” i 2”

Extrems

Roscats: rosca 1”, 1 ¼“, 1 ½” i 2”

Tipus d’obturador

Assentament elàstic

Pas

Total amb el obturador obert

Pas

PN 16 bar
Amb brides de forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2 o equivalents (ISO 7005-2).
Distància entre brides segons UNE-EN 558-1 “Válvulas de compuerta. Embridado
serie básica 14 (corta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part 1 – Sèrie F4
Total amb el obturador obert

Marcat

Haurà de portar inscrit la marca, PN i DN

Marcat

Segons UNE-EN 19, o l’equivalent ISO 5209

Retenció

Haurà d’instal·lar-se una vàlvula de retenció de llautó amb unions roscades

Retenció

Haurà d’instal·lar-se una vàlvula de retenció de fosa amb unions amb brides

Cos i casquet

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)
Fosa dúctil EN-GJS-400-18 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693)

Cos i tap

Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693)

Revestiment

Interior i exterior d’epoxy mínim 200 μm

Revestiment

Obturador

CuZn39Pb3 (Ms-58) amb elastòmer vulcanitzat

Comporta (obturador)

Eix

Acer inoxidable St. 1,4121
Hexagonals enfonsats i protegits contra la corrosió mitjançant la junta plana del
casquet
Elastòmer EPDM, NBR, SBR o PTFE

Interior i exterior d’epoxy mínim 200 μm
Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) revestida
enterament d’elastòmer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1)

Cargols
Juntes d’estanqueïtat

Cos
Comporta (Obturador)
Eix

-

Pressió nominal
Extrems

REQUERIMENTS ADDICIONALS
No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització;
pas rectilini en la seva part inferior
S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant un
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que
s’evitin desplaçaments horitzontals
Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la
vàlvula de la instal·lació
Presentarà estanqueïtat total
Disposarà d’una base de recolzament
Presentarà una allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà els seu
moviment durant l’obertura/tancament
En posició oberta no es produiran vibracions
Estarà realitzat d’un única peça
No podrà desplaçar-se durant la maniobra
ASSAIGS

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà
la documentació oficial que ho acrediti.
A més es farà un assaig de corrosió. 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017

Instal·lació horitzontal

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

Eix de maniobra

Acer inoxidable (13% de Cr) AISI 420

Rosca de maniobra

Llautó o bronze

Juntes tòriques

Elastòmer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1)

Cos

Comporta (Obturador)
Eix

REQUERIMENTS ADDICIONALS
- No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització;
pas rectilini en la seva part inferior
- S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant un
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que
s’evitin desplaçaments horitzontals
- Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la
vàlvula de la instal·lació
- Presentarà estanqueïtat total
- Disposarà d’una base de recolzament
- Presentarà una allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà els seu
moviment durant l’obertura/tancament
- En posició oberta no es produiran vibracions
- Estarà realitzat d’un única peça
- No podrà desplaçar-se durant la maniobra
ASSAIGS

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà
la documentació oficial que ho acrediti.
A més es farà un assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017

Instal·lació vertical

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES
D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

ACCESSORIS DE LLAUTÓ PER A
CANONADA DE POLIETILÈ

DATA

15
OCTUBRE 2010

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES
D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Pressió nominal

BATERIA PER A COMPTADORS
DIVISIONARIS

DATA

16
OCTUBRE 2010

BATERIA D’ACER INOXIDABLE

PN 16 bar
CARACTERÍTIQUES GENERALS

Característiques de
l’accessori

Segons norma DIN 8076

Tipus d’unió

Connexió a pressió amb rosca d’atapeïment

Núm. de dents de
l’anell d’atapeïment

Mínim 3

Marcat

Ha de portar inscrit: marca, PN, DN canonada i tipus de llautó (CW617N o
CW602N)

Tipologia i dimensions Segons UNE 19900 Part 0
Material

Acer inoxidable segons UNE 19900 Part 1, unions soldades

Tipus de brida

Orientable o fixa (perpendicular o paral·lela al col·lector de la bateria)

Recobriment

Segons norma UNE 19900 Part 1

Marcat

Segons norma UNE 19900 Part 0

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)
Accessori
Junta

Tots els elements de l’accessori, excepte la junta, seran de llautó (EN 12165), de
composició CuZn40Pb2 o CuZn36Pb2As i fabricat mitjançant un procés d’estampat
en calent
Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)
ASSAIGS

REQUERIMENTS ADDICIONALS
-

La bateria ha de disposar de l’homologació corresponent emesa per un organisme acreditat
La bateria ha de tenir el menor nombre de soldadures possible

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 712, UNE-EN 713 i UNE-EN 715. El fabricant
presentarà la documentació oficial que ho acrediti.
A més es farà un assaig de corrosió. 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017

ASSAIGS
Assaig especificats en la norma UNE 19900 Part 0. El fabricant presentarà la documentació que ho acrediti.

BATERIA DE POLIPROPILÈ
CARACTERÍTIQUES GENERALS

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

Normativa

Les bateries de polipropilé compliran totes les especificacions actualment
establertes per Resolució amb data 7 de juny de 1988 per la que s’aproven les
normes bàsiques per a la instal·lació interior de subministre d’aigua i la instrucció
específica per a tubs de material plàstic per a sistemes de distribució d’aigua fins a
60ºC.

Tub

Segons DIN 8077 / 78

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

ESCOMESES AMB COMPTADORS DE
DN ≤ 20 mm

DATA

A1
OCTUBRE 2010

INSTAL·LACIÓ A LA FAÇANA DE L’EDIFICI

Límit
propietat

Vàlvula entrada
comptador

Armari
comptador
Tub
d’alimentació

Arqueta vàlvula
registre
Vàlvula sortida
comptador amb
vàlvula de
retenció

Collarí
de presa
Vàlvula de
registre

ANNEX 2:
FIXTES D’ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ELEMENTS
-

Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7).
Tub de polietilè PN 16 AD segons diàmetre del comptador (entubat a la façana dins d’un tub 2
diàmetres superior) (Veure fitxa 3).
Vàlvula de registre dins d’una arqueta, a la vorera i fora del limit de la propietat
Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12).
Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre.
Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12) amb sistema antiretorn
incorporat.
Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15,
respectivament).
ALLOTJAMENT
S’instal·larà dins d’un armari de poliéster reforçat amb fibra de vidre amb
aïllament tèrmic total. Es col·locarà entre 50 i 80 cm de terra i la porta tindrà
unes dimensions de 30x45 cm. El tancament es farà amb clau segons
Companyia Subministradora.
La porta de l’armari haurà de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un
espai reservat per a posar el nom de la Companyia Subministradora i/o
Ajuntament.
L’armari portarà integrades les vàlvules d’entrada i sortida del comptador.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

ESCOMESES AMB COMPTADORS DE
DN ≤ 20 mm

DATA

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

A2
OCTUBRE 2010

ELEMENT

ESCOMESES AMB COMPTADORS DE
DN ≤ 20 mm

DATA

A3
OCTUBRE 2010

INSTAL·LACIÓ A TERRA DINS D’UNA ARQUETA

INSTAL·LACIÓ AL LÍMIT DE PARCEL·LA
ELEMENTS
-

Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7)
Tub de polietilè PN16 AD segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3)
Vàlvula de registre dins d’una arqueta, a la vorera i fora del limit de la propietat
Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12)
Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre.
Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12) amb sistema antiretorn
incorporat.
Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15,
respectivament).

Límit
propietat

Arqueta
comptador

Collarí de
presa

ALLOTJAMENT
S’instal·larà dins d’un armari de formigó prefabricat.
La porta serà de poliester reforçat amb fibra de vidre i aïllament tèrmic. Haurà
de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un espai reservat per a posar
el nom de la Companyia Subministradora i/o Ajuntament. El tancament es farà
amb un pestell accionat mitjançant una clau segons Companyia
Subministradora.

Vàlvula
d’entrada al
comptador

Vàlvula de
sortida amb
vàlvula de
retenció

Tub
passamurs

ELEMENTS
-

Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7)
Tub de polietilè PN16 AD segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3)
Vàlvula de registre dins d’una arqueta, a la vorera i fora del limit de la propietat
Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12)
Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre.
Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12) amb sistema antiretorn
incorporat.
Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15,
respectivament).
Tub passamurs. Es considera instal·lació interior i per tant, anirà a càrrec de l’abonat.
ALLOTJAMENT

S’instal·larà dins d’una arqueta de fosa de ferro.
L’arqueta portarà incorporada una vàlvula de tancament esfèric, de pas total,
abans del comptador i una vàlvula de retenció a la sortida del comptador. A
més, portarà els accessoris per la connexió del tub de polietilè en cada
extrem.
L’arqueta s’instal·larà fora de la zona de rodadura.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

ESCOMESES AMB COMPTADORS DE
25 ≤ DN ≤ 40 mm

DATA

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

B1
OCTUBRE 2010

ELEMENT

Vàlvula entrada
comptador

Armari
comptador
Tub
d’alimentació
Arqueta
comptador
Vàlvula sortida
comptador amb
vàlvula de
retenció

Collarí
de presa

Collarí de
presa

Vàlvula de
registre

Vàlvula
d’entrada al
comptador

ELEMENTS

-

OCTUBRE 2010

Límit
propietat

Arqueta vàlvula
registre

-

DATA

INSTAL·LACIÓ A TERRA DINS D’UNA ARQUETA

INSTAL·LACIÓ A LA FAÇANA DE L’EDIFICI

Límit
propietat

ESCOMESES AMB COMPTADORS DE
25 ≤ DN ≤ 40 mm

B2

Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7).
Tub de polietilè PN16 AD segons diàmetre del comptador (entubat a la façana dins d’un tub 2
diàmetres superior) (Veure fitxa 3).
Vàlvula de registre dins d’una arqueta, a la vorera i fora del limit de la propietat
Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13).
Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre.
Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió roscada.
Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13 ).
Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15,
respectivament).

Tub
passamurs

ELEMENTS
-

ALLOTJAMENT

Vàlvula de
sortida amb
vàlvula de
retenció

Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7).
Tub de polietilè PN16 AD segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3).
Vàlvula de registre dins d’una arqueta, a la vorera i fora del limit de la propietat
Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13).
Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre.
Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió roscada .
Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13).
Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15,
respectivament).
Tub passamurs. Es considera instal·lació interior i per tant, anirà a càrrec de l’abonat.
ALLOTJAMENT

S’instal·larà dins d’un armari de obra. La porta serà de xapa d’acer i tindrà
unes dimensions de 50x60 cm. El tancament es farà amb clau segons
Companyia Subministradora.
La porta de l’armari haurà de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un
espai reservat per a posar el nom de la Companyia Subministradora i/o
Ajuntament.
Es col·locarà entre 50 i 80 cm de terra.

S’instal·larà dins d’una arqueta de fosa de ferro.
L’arqueta portarà incorporada una vàlvula de tancament esfèric, de pas total,
abans del comptador i una vàlvula de retenció a la sortida del comptador. A
més, portarà els accessoris per la connexió del tub de polietilè en cada
extrem.
L’arqueta s’instal·larà fora de la zona de rodadura.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

ESCOMESES AMB COMPTADORS DE
DN ≥ 50 mm

DATA

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

C
OCTUBRE 2010

ELEMENT

ESCOMESES AMB BATERIA DE
COMPTADORS

D

DATA

OCTUBRE 2010

INSTAL·LACIÓ A TERRA DINS D’UNA ARQUETA
Vàlvula de sortida
del comptador
amb vàlvula de Comptador
retenció

Vàlvula entrada
comptador

Límit propietat

Bateria
comptadors

Arqueta
vàlvula
registre

Vàlvula de retenció
Vàlvula de pas

Collarí de
presa

Vàlvula
de
registre

T de derivació (Veure fitxes 8, 9, 10 i 11).
Tub de polietilè 75, 90, 110 ó 125 mm segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3).
Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió amb brides (Veure fitxa 14).
Carret de desmuntatge.
Filtre d’obertura superior.
Comptador (Veure fitxes 1 i 2).
Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió amb brides.
Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió amb brides (Veure fitxa 14).
Accessoris de fosa dúctil o polietilè electrosoldable (Veure fitxa 8, 9, 10 i 11).
ALLOTJAMENT

L’arqueta s’instal·larà fora de la zona de rodadura.
La tapa serà de fosa dúctil. El tancament es farà amb clau segons Companyia Subministradora.
Haurà de ser manipulable per una sola persona.
Es creuarà la façana de l’edifici amb un tub passamurs. Es considera instal·lació interior i per tant, anirà a
càrrec de l’abonat.
Es deixarà una zona més baixa on col·locar la bomba per al desguàs total de l’arqueta en cas d’inundació.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

Tub d’alimentació

ELEMENTS

ELEMENTS
-

Tub
passamurs

-

-

Collarí de presa o T de derivació (Veure fitxes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11).
Bateria de comptadors d’acer inoxidable o polipropilé (Veure fitxa 16).
Tub de polietilè (Veure fitxa 3) i accessoris de llautó (Veure fitxa 15) o polietilè electrosoldable (Veure
fitxa 11) per bateries d’acer inoxidable de 2 ó 3 comptadors. Les vàlvules seran de fosa dúctil amb
unions roscades (Veure fitxa 13).
Tub de polipropilé i accessoris electrofusionables per bateries de 4, 6, 8 ó 10 comptadors. Les
vàlvules seran de fosa dúctil amb unions roscades (Veure fitxa 13).
Tub de polipropilé i accessoris electrofusionables per bateries de 12 ó mes comptadors. Les vàlvules
seran de fosa dúctil amb unió amb brides (Veure fitxa 14).
Vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra
Tub passamurs
Vàlvula de pas
Vàlvula de retenció
Comptadors amb vàlvula d’entrada i vàlvula de sortida (Veure fitxa 12)
ALLOTJAMENT

L’allotjament de la bateria ha de quedar situat a la planta baixa, en un lloc de fàcil accés i d’ús comú de
l’immoble. Haurà de quedar aïllat d’altres dependències que allotgin instal·lacions d’altres serveis.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE
ELEMENT

ESCOMESES SENSE COMPTADOR PER
PRESA CONTRAINCENDIS INTERIORS

DATA

E
OCTUBRE 2010

ELEMENTS
-

Collarí de presa o T de derivació (Veure fitxes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11)
Vàlvula de comporta (Veure fitxes 13 i 14)
Vàlvula de retenció
Derivació formada per collarí de presa, vàlvula de bola i manòmetre d’esfera amb un bany de
glicerina (el manòmetre ha d’estar dins de l’arqueta)
ALLOTJAMENT

S’instal·larà dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 cm i tapa de fosa dúctil
ALTRES CONSIDERACIONS
La capacitat i la pressió a l’escomesa sense comptador per a presa contraincendis serà la de la xarxa general
en aquell punt, quedant a càrrec del propietari de l’escomesa les instal·lacions necessàries per a tenir la
capacitat i pressió requerides per la normativa corresponent.
L’instal·lador haurà de presentar un certificat que acrediti que es compleix la Normativa bàsica Contraincendis
i un plànol de la xarxa interior contraincendis.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LA
XARXA DE CLAVEGUERAM (V1/11).



FIXTES D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE LA XARXA
DE CLAVEGUERAM (V1/11).
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1.

ÍNDEX

OBJECTIU DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Tècniques del Servei Municipal de Clavegueram
neix com a complement de caire tècnic del “Reglament del Servei Municipal de
Clavegueram del Municipi de Rubí” i té els següents objectius:
x

1.

OBJECTIU DEL PLEC....................................................................................................................2

2.

CONSIDERACIONS GENERALS...................................................................................................2

3.

ÍNDEX FIXTES D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES ....................................................................9

Establir la relació dels materials homologats, en gamma i qualitat de
tots els elements que formaran part de la xarxa de clavegueram.

x

Prohibir la utilització de materials de baixa qualitat o no adequats,
que no estaran especificats en aquest Plec.

x

Fixar els procediments e instruccions tècniques bàsiques per a la
correcta utilització dels materials.

x

Establir les normes de qualitat i certificats indispensables que
s’exigeixen als materials que es relacionen.

2.

CONSIDERACIONS GENERALS

A continuació s’exposen un seguit de consideracions generals de disseny de les
noves xarxes de clavegueram i per als projectes tècnics de clavegueram.
DISSENY NOVES XARXES DE CLAVEGUERAM
El traçat

de la xarxa de clavegueram s’ha de portar a terme de forma que la

xarxa pública estigui situada sempre en sòl públic i de fàcil accés; així mateix,

1
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s’evitarà, sempre que sigui possible tècnicament, que xarxes de desguàs

perímetre amb formigó HM-20/B/20/I i un gruix no inferior a 20 cm en les zones

municipals transcorrin per propietats privades.

afectades.

El sistema d’evacuació serà sempre separatiu. Només en aquelles circumstàncies

Els arbres plantats en les rodalies de la xarxa hi guardaran una separació mínima

especialment justificades i amb l’informe favorable per part del prestador del

de 2,50 metres. Si això no fos possible per raons d’urbanització, es procedirà a

Servei, es permetrà que la xarxa no sigui separativa. En aquets cas, les aigües

protegir la canonada amb formigó HM-20/B/20/I a la zona directa sota l’arbre i

de pluja hauran de connectar-se sempre a la xarxa de pluvials i no a la xarxa de

un gruix no inferior a 15 cm per evitar la penetració de les arrels dins de la

clavegueram, ni abocar-se directament al medi sense tractament previ.

xarxa.

En el cas de sistemes d’evacuació unitaris, caldrà minimitzar l’impacte al medi de

Si la xarxa projectada està situada en una llera activa, és important protegir-la

les descàrregues del sistema en temps de pluja mitjançant la construcció d’un

dels efectes de l’erosió externa de les aigües superficials i de l’excavació de solcs

dipòsit anti-DSU previ a la connexió amb el col·lector en alta.

que puguin amenaçar l’estabilitat de la instal·lació. S’haurà d’assegurar la no

En les zones de nova urbanització, el promotor haurà de prendre les mesures
necessàries per a compensar-ne l'impacte hidrològic, i procurar que el cabal
punta de l’hidrograma de la zona després de la urbanització sigui el mateix, o

flotabilitat dels tubs, si aquests poden resultar afectats per les aigües provinents
del nivell freàtic o de la pròpia llera, i que poden provocar moviments no
desitjats en la xarxa, sobretot si es tracta de tubs de plàstics. El projecte
incorporarà les dimensions, el tipus d’ancoratge, el ritme d’ubicació i les seves

inferior, al que hi havia a la zona abans d’urbanitzar.
En vials que tinguin una amplada inferior a 20 metres en total, es planificarà la
xarxa per la calçada. Si l’amplada és superior, es disposarà una xarxa per sota

dimensions.
En totes les noves canonades que s’instal·lin en via pública tant de xarxa
municipal com de connexions de servei es col·locarà una cinta senyalitzadora de

de cada vorera o a la zona de calçada més propera a la vorera.
Tota la xarxa estarà interconnectada entre ella i amb les existents de les

color taronja amb la doble inscripció: “xarxa sanejament” / “red saneamiento”.
Com a pas previ a l’inici de qualsevol obra pública o privada, tant en l’interior de

rodalies, això últim sempre que sigui possible, formant un mallat.
En els casos en què la generatriu superior dels tubs de la xarxa resti a una
fondària del fons de la caixa del paviment de calçada, excavada o terraplenada,
inferior a 80 cm, el tub o tubs afectats s’hauran de protegir en tot el seu

3

les parcel·les com a la via pública, s’hi haurà d’adjuntar un informe sobre l’estat
de neteja i de la presència de formigó o morter dins de la cubeta de l’embornal
abans del començament de les obres. En les tasques que s’han de portar a terme
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per a la inspecció final de la connexió, s’hi ha d’afegir un informe favorable de

Al límit interior de cada parcel·la es col·locarà una arqueta de 40x40 cm

l’estat de l’embornal.

registrable amb l’espera preparada per a la futura connexió de l’immoble.
Aquesta arqueta permetrà posteriorment l’inspecció amb equip CCTV de la

CONEXIONS DE SERVEI
El projecte d’urbanització portarà incorporades les dimensions i justificació del
càlcul de les connexions de servei, segons les previsions establertes en el

totalitat de l’escomesa.
Aquesta arqueta haurà de disposar d’una tapa de registre de material resistent i
haurà de tenir algun sistema de tancament per tal d’evitar l’entrada de terra a la

planejament aprovat.

xarxa de clavegueram municipal.

Els seus diàmetres mínims seran de 200 mm de diàmetre nominal.
Si és possible, i mentre no es provoquin problemes de durabilitat ni de ruïna per
la ruptura excessiva de les parets del pou o d’accés al mateix, es procurarà fer
les connexions de servei en els pous de registre projectats en la nova xarxa. Es
considera problemàtica la connexió quan en el pou ja existeixen tres connexions
del tipus que sigui, a part de les provocades per la pròpia xarxa principal.

CONTROL DE QUALITAT I RECEPCIÓ D’OBRES DE CLAVEGUERAM
Per tal de procedir al lliurament de les obres del clavegueram, el projecte haurà
d’incorporar un programa de control de qualitat i una relació dels assaigs a
portar a terme durant l’execució de les obres.
La recepció de les obres de clavegueram per part de l’Ajuntament serà posterior

Totes les connexions que tinguin caràcter de connexió de servei i el seu diàmetre
sigui inferior a 300 mm, es protegiran totalment, en tot el seu traçat, des de la
xarxa general fins a l’edificació, amb 15 cm, com a mínim, de formigó en massa
HM-20/B/20/I per tot el seu perímetre.

a l’emissió d’un informe elaborat pel prestador del Servei. Si aquest informe és
condicionat, la recepció municipal serà motivada.
Es contemplen els casos següents:
a) En el cas que les obres s’hagin realitzat pel prestador del Servei, aquest

El punt d’entroncament amb la xarxa es realitzarà amb les peces especials
necessàries i, sempre que els pendents ho permetin, es connectarà per la

haurà d’aportar un certificat conforme les obres s’han realitzat complint
tots els requisits estipulats en el present Reglament.

generatriu superior de la canonada. Aquest punt es protegirà amb formigó en
massa HM-20/B/20/I per cada lateral del tub de la xarxa general per neutralitzar

b) En el cas que les obres no s’hagin realitzat pel prestador del Servei però

el debilitament de secció provocat per la connexió. Mai, en cap cas, el tub de

sí la supervisió de les obres i els controls de qualitat necessaris, aquest

connexió de servei pot envair la secció neta de la xarxa principal.

haurà d’aportar un certificat conforme les obres s’han realitzat complint
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tots els requisits estipulats en el present Reglament.

El promotor haurà d’informar el prestador del Servei de la data de la realització

c) En el cas que ni les obres, ni la supervisió, ni els controls de qualitat s’hagin
realitzat pel prestador del Servei, el promotor haurà d’aportar al prestador del

dels controls amb l’antelació necessària per permetre que el prestador del Servei
estigui present en el moment que s’efectuïn aquests treballs.

Servei o a l’Ajuntament la documentació i material següents:

Un cop revisada tota aquesta documentació, el prestador del Servei elaborarà

1) Un document gràfic (DVD o qualsevol tipus de suport electrònic) realitzat amb

l’informe corresponent.

càmera de TV que comprengui la totalitat de la xarxa incloses les connexions de
servei en tota la seva llargada, juntament amb un informe escrit, amb fotografies

En aquest últim cas el prestador del Servei pot realitzar, si ho creu oportú, les
accions necessàries per tal d’assegurar que la documentació subministrada és

adjuntes, on hi figurin els trams inspeccionats, el nombre de pous inicials i finals
dels referits trams, el seu pendent i els detalls fotogràfics ampliats de les
singularitats, connexions de servei, incidències i alteracions i/o pous, signat pels

correcta. Les despeses generades per aquestes accions seran a càrrec del
promotor.

tècnics directors de les obres d’execució. La qualitat de les imatges tant en
suport electrònic com en suport de paper ha de ser contrastada.

Aquest plec podrà ser modificat a mesura que els nous mètodes i noves

2) Tota la informació gràfica en format informàtic (Cad i Access) de la nova xarxa

tècniques evolucionin.

executada, en la qual hi constin totes les dades de diàmetres, situació de pous
de registre i cotes de les generatrius inferiors de les canonades. La cota de
sortida de tota la informació serà la del vèrtex més proper a la zona a urbanitzar
i serà facilitada pel prestador del Servei. A més a més es lliurarà la fórmula de

Tots els elements que formaran part de la xarxa estaran dins de la
relació de materials homologats i especificats en aquest Plec de
Prescripcions Tècniques.

càlcul d’ajustament de la poligonal.
3) Un informe per escrit i signat per un tècnic competent conforme s’ha realitzat
una prova d’estanquitat de la totalitat de la xarxa segons la norma UNE – EN

Qualsevol canvi respecte l’esmentat Plec haurà de ser autoritzat pel
prestador del Servei d’acord amb els Serveis Tècnics Municipals .

1610.
Gener 2011
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02 – ELEMENTS CONSTRUCTIUS

3. ÍNDEX FIXTES D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES


01 – MATERIALS





01.Canonades homologades.

x

01.01.01 - Tub de PVC de paret compacte.

x

01.01.02 - Tub de PVC corrugat de doble paret estructurada.

x

01.01.03 - Tub de polietilè corrugat de doble paret.

x

01.01.04 - Tub de formigó armat de campana.

x

01.01.05 - Tub de formigó armat encadellat.



01.Pous de registre.

x

02.01.01 - Criteris de disseny.

x

02.01.02 - Pou de registre circular.

x

02.01.03 - Pou de caiguda.

02.Reixes.

x

02.02.01 - Criteris de disseny.

x

02.02.02 - Disposició reixa d’embornal.

x

02.02.03 - Caixa d’embornals.

02.Elements de fundició dúctil.

x

01.02.01 - Registre D-400 trànsit normal.

x

01.02.02 - Registre D-400 trànsit intens.

x

01.02.03 - Registre D-400 marc aparent trànsit normal.

x

01.02.04 - Registre D-400 marc aparent trànsit intens.

x

01.02.05 - Reixa d’embornal C-250.

x

01.02.06 - Reixa d’embornal D-400.

03.Entroncament amb peça especial.

x



04.Senyalització.

x



02.03.01 - Connexió d’escomesa.

02.04.01 - Cinta senyalitzadora.

03.Altres.

x

01.03.01 - Graó de Polipropilè.

9
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03 – QUALITAT





01.Proves.

x

03.01.01 - Proves d’estanqueïtat amb aigua.

x

03.01.02 - Proves d’estanqueïtat amb aire.

02.Inspecció i enregistrament.

x

03.02.01 - Inspecció amb equip CCTV.
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/ORJXHU GH PzGXO SUHIDEULFDW SHU D HTXLSDPHQW GH PHQMDGRU D REUD GH [ P DPE
WDQFDPHQWV IRUPDWV SHU SODFD GH GXHV SODQ[HV G DFHU SUHODFDW L DwOODPHQW LQWHULRU GH PP GH
JUXL[ L SDYLPHQW IRUPDW SHU WDXOHU DJORPDUDW KLGUzIXJ DPE DFDEDW GH SYF VREUH [DSD
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3DUWLGD DOoDGD GH FREUDPHQW tQWHJUH SHU D OD FRQQH[Ly GUHWV G HVFRPHVD OHJDOLW]DFLy GHO
SURMHFWH (&$ L WRWHV OHV JHVWLRQV QHFHVVjULHV SHU OD FRQQH[Ly GH OD [DU[D G HQOOXPHQDW GH
O DSDUFDPHQWGHOFDUUHU0DOORUFD
6HQVHGHVFRPSRVLFLy
5HSRVLFLy GH IHUP HQ OHV PDWHL[HV FRQGLFLRQV TXH O H[LVWHQW LQFORVD PHVFOD ELWXPLQRVD
EHWXPUHJVLEDVHJUDQXODU
6HQVHGHVFRPSRVLFLy

Barcelona, desembre de 2016
L´Autor del Projecte,

Sgt.: Jordi Casiñol Noguera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
BAC ecg.
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3- ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA 1ª FASE DE L´APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.:

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA 1ª FASE DE L´APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

1

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI
1 F3J1X11A

UA
m3

DESCRIPCIÓ

PREU

Estructura
de
gabions,
amb
peces
d'3x1.5x1
m
de
tela
metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 2 mm, i
5x7 cm de pas de malla, reblert
amb grava de formigó reciclada
d'aportació
col·locada
amb
mitjans mecànics

93,98

AMIDAMENT
312,000

IMPORT

% %ACUM

29.321,76 25,94 25,94

m3

Excavació
de
terreny
no
classificat
en
zones
de
desmunt,
incloses
parts
proporcionals
de
roca,
amb
mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

3,80

3.784,000

3 F931R01J

m3

Base
de
tot-u
artificial
procedent
de
granulats
reciclats de formigó , amb
estesa i piconatge del material
al 98% del pm

19,01

493,850

9.388,09

8,31 46,97

4 F9H1B751

t

Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus ac 16
surf b 50/70 s de temperatura
baixa , amb betum asfàltic de
penetració,
de
granulometria
semidensa per a capa de trànsit
i granulat granític, estesa i
compactada

70,10

125,810

8.819,28

7,80 54,77

Subministrament i col·locació
de mescla bituminosa en calent
tipus
microaglomerat
continu
fircolor color sauló o similar,
amb
granulometria
3/7,
que
combina un lligant sintètic
pigmentable i àrids amb la
tonalitat
necessària
per
a
imitar el sauló, inclòs betum
asfàltic de penetració, situat
a
l'obra
amb
transport
i
col·locació, compactació al 98
% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la superfície
i
totes
les
operacions
i
mitjans necessaris per a la
seva completa execució

153,40

Estabilització d'esplanada ''in
situ'', per a la obtenció de
s-est1, amb sòl procedent de la
pròpia
obra
i
amb
ciment
pòrtland
amb
escòria,
cem
ii/b-s 32,5 n, inclòs selecció,
garbellat,
càrregues
i
transports intermedis, estesa
i/o disgregació, humectació o
desecació del sòl, distribució
del
conglomerant,
mescla
i
compactació al 100% del pm,
mesurat sobre perfil teòric

12,37

Claveguera amb tub de pvc de
paret doble estructurada, de
d=315 mm, sn8 (8kn/m2) segons
norma une-en-1401

44,01

6 G227UA01

7 FD12VC0P

T

m3

M

2

Màscara: * (Ordenació per import)

2 G221U112

5 F9H1001N

Pàg.:

38,040

273,500

65,000

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

8 F31521H1

m3

Formigó per a rases i pous de
fonaments,
hm-20/b/20/i,
de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

84,02

31,500

2.646,63

2,34 67,79

9 F965CI02

M

Subministrament i col·locació
de vorada recta de peces de
formigó,
tipus
'tablón'
de
8x20x100cm,
col·locada
sobre
base de formigó h-100 de 30 cm
de gruix, rejuntada amb morter,
inclòs
excavació,
reblert,
càrrega a camió, transport de
runes a l'abocador, cànon de
manteniment de l'abocador. tot
inclòs per tal de deixar la
unitat totalment acabada.

22,59

113,000

2.552,67

2,26 70,05

10 FHM1VN22

u

Columna
de
planxa
d'acer
galvanitzat,
de
forma
m
troncocònica,
de
9,5
d'alçària,
coronament
sense
platina, amb base platina i
porta,
segons
norma
une-en
40-5, amb etiqueta de punt de
llum col·locada sobre dau de
formigó tipus prim o similar

827,11

3,000

2.481,33

2,20 72,25

11 F227R00F

m2

Repàs i piconatge d'esplanada,
amb compactació del 95% pm

1,42

1.655,000

2.350,10

2,08 74,33

12 F965CI01

M

Subministrament i col·locació
de vorada recta de peces de
formigó de 20x25 cm amb una
cara en rampa col·locada sobre
base de formigó h-150 de 25 a
30 cm d'alçada, rejuntada amb
morter mixt 1:2:10/165l, inclòs
excavació, reblert, càrrega a
camió, transport de runes a
l'abocador,
cànon
de
manteniment de l'abocador tot
inclòs per tal de deixar la
unitat totalment acabada.

27,15

83,500

2.267,03

2,01 76,33

13 F9HY001A

dia

Jornada d'equip d'asfalt imprès
per
a
la
col·locació
del
material, amb l'equip d'estesa
i compactació específic,tant en
mà d'obra com amb maquinària de
petites dimensions, malla per a
imprimació,
inclosa
la
preparació i escombrat de la
superficie,
així
com
el
tractament i aplicació de la
pintura
d'acabat
final,
totalment col·locat.

1.623,97

1,000

1.623,97

1,44 77,77

14 F6A15400

m

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m
amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat,
de 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de
tub galvanitzat de diàmetre 50
mm col·locats cada 3 m sobre
daus
de
formigó
i
part
proporcional de pals per a
punts singulars

15,37

99,500

1.529,32

1,35 79,12

14.379,20 12,72 38,66

5.835,34

3.383,20

2.860,65

5,16 59,93

2,99 62,92

2,53 65,45

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI

Pàg.:

4

Màscara: * (Ordenació per import)

UA

DESCRIPCIÓ

15 FD1AVU10

U

Subministrament de marc aparent
quadrat i tapa per a pou de
registre de fosa ductil, clases
d400, homologada com a model
barcelona 1a-400

PREU
207,93

7,000

1.455,51

1,29 80,41

16 F22113L2

m2

Neteja i esbrossada del terreny
realitzada amb pala carregadora
i càrrega mecànica sobre camió
i transport fins a planta de
compostatge
inclòs
cànon
d'abocament i manteniment de la
planta de compostatge

0,62

2.270,000

1.407,40

1,25 81,65

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

23 FDG51311

m

Canalització amb tub corbable
corrugat de polietilè de 60 mm
de diàmetre nominal, de doble
capa i reblert de rasa amb
terres seleccionades

4,88

184,000

897,92

0,79 88,41

24 F9J13J40

m2

Reg d'adherència amb emulsió
bituminosa
catiònica
tipus
c60b3/b4
adh(ecr-1),
amb
dotació 1 kg/m2

0,63

1.411,000

888,93

0,79 89,20

25 FHQ3V964

u

Projector per a exteriors amb
reflector
de
distribució
semiintensiva, amb làmpada de
led
de
150
w,
de
forma
rectangular,
tancat,
amb
allotjament per a equip de
protecció sobretensions, color
de la llum igual que l'estudi
lumínic i muntat amb lira tipus
NOVATILU AVENUE XL o similar

285,49

3,000

856,47

0,76 89,96

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

17 FG31H554

m

Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb
designació
RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb armadura de fleix
d'acer i coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

3,28

386,500

1.267,72

1,12 82,78

18 FDD2S010

M

Paret per a pou quadrat de 70 x
70 cm de secció interior, de 14
cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins
amb
morter
de
ciment
1:6,
elaborat
a
l'obra
amb
formigonera de 165 l

236,76

5,000

1.183,80

1,05 83,82

26 F9E1310N

M2

Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm, classe 1a
preu superior, col·locat a truc
de
maceta
amb
morter
mixt
1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada
de ciment pòrtland

36,29

21,580

783,14

0,69 90,65

19 F21R1165

u

Tala controlada directa d'arbre
< 6 m d'alçària, arrencant la
soca,
aplec
de
la
brossa
generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de
la
mateixa
a
planta
de
compostatge (no més lluny de 20
km) inclòs cànon d'abocament i
manteniment de la planta de
compostatge

126,86

9,000

1.141,74

1,01 84,83

27 F7B451E0

m2

Geotèxtil format per feltre de
polièster
no
teixit
lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2,
col·locat sense adherir

2,41

315,000

759,15

0,67 91,32

28 PPAL00E3

pa

700,00

1,000

700,00

0,62 91,94

Estructura
de
gabions,
amb
peces
d'2x1x1
m
de
tela
metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 2 mm, i
5x7 cm de pas de malla, reblert
amb grava de formigó reciclada
d'aportació
col·locada
amb
mitjans mecànics

108,97

Partida alçada de cobrament
íntegre per a la connexió,
drets d'escomesa, legalització
del projecte, E.C.A i totes les
gestions necessàries per la
connexió
de
la
xarxa
d'enllumenat
de
l'aparcament
del carrer Mallorca

29 F981V015

M

73,68

8,000

589,44

0,52 92,46

Hidrosembra
de
barreja
de
llavors per a gespa tipus mixta
amb
addició
d'espècies
arbustives i/o de flor segons
ntj 07n, amb una dosificació de
35 g/m2, aigua, mulch de fibra
vegetal a base de palla picada
i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament
lent,
bioactivador
microbià
i
estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície de
500 a 2000 m2

1,75

Execució gual per a vehicles
model 60, dins d'un conjunt
d'actuacions
en
un
mateix
carrer, de formigó prefabricat
de secció 62x30 cm, inclòs part
proporcional de caps de remat
de 62x40x30 cm conformats amb
quart de circumferència de 40
cm de radi, col·locat sobre
solera
de
formigó
de
resistència de 15n/mm2 de 20 cm
de gruix

30 FD12VC0S

M

Clavegueró amb tub de pvc de
paret massisa, de d=250 mm, de
pn 6 bar i sn4 (4kn/m2) segons
norma une-en-1401, en solera de
10 cm i reblert fins a 10 cm
sobre el tub amb formigó

40,52

13,500

547,02

0,48 92,95

31 FD75DA75

m

5,000

477,25

0,42 93,37

15,01

Claveguera de tub de formigó de
d=60 cm, rejuntat interiorment
amb morter m-10 , solera de 15
cm, rebliment fins a mig tub i
argollat
amb
formigó
hm-20/p/20/i

95,45

Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 0.6 i fins a
1.5 m, amb material adequat, en
tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 98 % pm

20 F3J1111A

21 FR7217J0

22 F228A60F

m3

m2

M3

10,000

620,000

64,980

1.089,70

1.085,00

975,35

0,96 85,80

0,96 86,76

0,86 87,62

EUR

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI
32 FBA1E112

UA

DESCRIPCIÓ

m

Pintat sobre paviment d'una
faixa
longitudinal
contínua
reflectora de 10 cm d'amplària,
amb pintura dos components i
microesferes
de
vidre,
amb
màquina autopropulsada

1,33

PREU

AMIDAMENT
348,000

IMPORT
462,84

% %ACUM
0,41 93,78

m3

Formigó per a rases i pous de
fonaments,
hm-20/p/20/i,
de
consistència
plàstica
i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb qualsevol
mitjà

79,62

5,757

458,37

0,41 94,19

34 H1481343

u

Granota
de
treball
per
a
construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i
tires reflectants, homologada
segons une-en 340

77,39

5,000

386,95

0,34 94,53

Col·locació de llum exterior,
suport, accesoris i elements de
subjecció
provinents
d'us
anterior, d'entre 5 i 10 m
d'alçària
com
a
màxim,
col·locats
amb
fixacions
mecàniques

125,08

u

6

Màscara: * (Ordenació per import)

33 F305V020

35 MHMY0002

Pàg.:

3,000

375,24

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

42 FBB21201

U

Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat de 60x60
cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

85,67

3,000

257,01

0,23 96,68

43 FDK262G7

u

Pericó de registre de formigó
prefabricat
sense
fons
de
60x60x60
cm,
per
a
instal·lacions
de
serveis,
col·locat
sobre
solera
de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

114,86

2,000

229,72

0,20 96,88

44 FD5JV010

M

Pou per a aigües pluvials,
embornal, de 70x30 cm de secció
interior

87,49

2,500

218,73

0,19 97,08

45 H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària,
d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
d, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

2,90

75,000

217,50

0,19 97,27

46 F23167S1

M2

Apuntalament i estrebada de
rases i pous de fins a 2 m
d'amplària, per a una protecció
de mes del 30 % i fins al 60 %,
amb
fusta,
en
obres
de
clavegueram

20,33

10,000

203,30

0,18 97,45

47 F228560F

m3

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

22,46

8,520

191,36

0,17 97,62

48 ST2PV03F

m2

Reposició
de
ferm
en
les
mateixes
condicions
que
l'existent,
inclosa
mescla
bituminosa, betum, regs i base
granular

12,29

13,200

162,23

0,14 97,76

49 FDK2V001

U

Pericó de registre de formigó
prefabricat amb tapa tipus m,
per
a
instal·lacions
d'enllumenat, col·locat sobre
solera de formigó hm-20/b/20/i
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa
excavació

149,73

1,000

149,73

0,13 97,89

50 HQU1D190

mes

Lloguer de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats
per
placa
de
dues
planxes
d'acer
prelacat
i
aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb
acabat
de
pvc
sobre
xapa
galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

74,81

2,000

149,62

0,13 98,03

0,33 94,86

36 FD1BU020

U

Reixa embornal i m.p.u. formada
per marc d'embornal i reixa
registrable,
col·locada
amb
morter

74,80

5,000

374,00

0,33 95,19

37 FDD2V020

M

PARET PER A POU QUADRAT DE 120
X 120 CM DE SECCIO INTERIOR, DE
14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS
AMB
MORTER
DE
CIMENT
1:6,
ELABORAT
A
L'OBRA
AMB
FORMIGONERA DE 165 L

316,45

1,000

316,45

0,28 95,47

38 HQU1H110

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de
cabina
amb
inodor
químic
d'1,05x1,05
m
i
2,35
m
d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid,
equipat
amb
1
inodor
amb
dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

148,72

2,000

297,44

0,26 95,73

39 FR2BJK05

m2

Compactació amb minicarregadora
amb corró de 200 kg, per a un
pendent inferior al 12 %

0,45

620,000

279,00

0,25 95,98

40 F985V001

u

Cantonera semicircular de gual
de formigó prefabricat serrada
mecànicament i flamejada de 120
cm d'amplària, amb les arestes
bisellades,
col·locada
amb
morter sobre base de formigó no
estructural
de
granulats
reciclats

68,81

4,000

275,24

0,24 96,22

41 FDDZS005

U

Graó per a pou de registre de
polipropilè
armat,
de
250x350x250 mm i 3 kg de pes,
col·locat amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

19,90

13,000

258,70

0,23 96,45

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI
51 HQU1E170

52 HQU1B150

53 H152U000

DESCRIPCIÓ

mes

Lloguer de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats
per
placa
de
dues
planxes
d'acer
prelacat
i
aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb
acabat
de
pvc
sobre
xapa
galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1
punt
de
llum,
interruptor,
endolls
i
protecció
diferencial,
i
equipat
amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell

66,94

Lloguer de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a
obra
de
3,7x2,4
m
amb
tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb
acabat
de
pvc
sobre
xapa
galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1
punt
de
llum,
interruptor,
endolls
i
protecció
diferencial, i equipat amb 2
inodors,
2
dutxes,
lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

63,00

Tanca
d'advertència
o
abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del
sostre
amb
suports
d'acer
allotjats amb forats al sostre

2,40

m

PREU

AMIDAMENT
2,000

2,000

50,000

IMPORT
133,88

126,00

120,00

% %ACUM
0,12 98,14

Subministrament de conductor de
coure nu, unipolar d'1 x 35 mm2
i muntat en malla de connexió a
terra

1,30

92,000

119,60

0,11 98,47

55 F2225232

m3

Excavació de rasa en presència
de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix (spt
<20),
realitzada
amb
retroexcavadora
i
amb
les
terres deixades a la vora

13,66

8,520

116,38

0,10 98,57

56 H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

22,94

5,000

114,70

0,10 98,67

57 I2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de
residus
de
construcció
o
demolició en fraccions segons
real
decreto
105/2008,
amb
mitjans manuals

22,35

4,984

111,39

0,10 98,77

Demolició de paviment de panots
col·locats sobre formigó, de 10
a 15 cm de gruix, com a màxim,
i
més
d'1
m
d'amplària,
realitzat amb retroexcavadora
amb martell trencador

4,84

21,580

104,45

UA

DESCRIPCIÓ

59 FBB12241

U

Placa
amb
pintura
no
reflectora, circular de 50 cm
de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

34,72

3,000

104,16

0,09 98,96

60 FBA31011

m2

Pintat sobre paviment de faixa
superficial no reflectora, amb
pintura acrílica, amb màquina
d'accionament manual

8,31

12,000

99,72

0,09 99,04

61 H1485800

u

Armilla reflectant amb tires
reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada
segons une-en 471

18,48

5,000

92,40

0,08 99,13

62 H1465275

u

Parella de botes baixes de
seguretat
industrial
per
a
treballs
de
construcció
en
general,
resistents
a
la
humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb
puntera
metàl·lica,
sola
antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense
plantilla
metàl·lica,
homologades segons une-en iso
20344, une-en iso 20345, une-en
iso 20346 i une-en iso 20347

18,20

5,000

91,00

0,08 99,21

63 FBBZ1110

M

Suport
rectangular
de
tub
d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm, col·locat a terra clavat

19,46

4,000

77,84

0,07 99,28

64 F2225A22

M3

Excavació de rasa de fins a 4 m
de fondària i fins a 2 m
d'amplària,
en
terreny
no
classificat,
amb
mitjans
mecànics i càrrega mecànica del
material excavat i en presencia
de serveis

9,42

7,500

70,65

0,06 99,34

65 GGD1122E

u

Piqueta de connexió a terra
d'acer,
amb
recobriment
de
coure 300 µm de gruix, de 1000
mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

23,36

3,000

70,08

0,06 99,40

66 I2R5423A

m3

Transport
de
residus
a
instal·lació
autoritzada
de
gestió de residus, amb camió de
7 t i temps d'espera per a la
càrrega
a
màquina,
amb
un
recorregut de més de 15 i fins
a 20 km

12,92

4,984

64,39

0,06 99,46

67 FBB12111

U

Placa
amb
pintura
no
reflectora, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

61,18

1,000

61,18

0,05 99,51

68 I2RA7M00

m3

Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus de terra
contaminada
especials,
procedents
d'excavació,
amb
codi 170503* segons la llista
europea
de
residus
(orden
mam/304/2002)

210,00

0,270

56,70

0,05 99,56

0,11 98,36

M

m2

NUM. CODI

0,11 98,26

54 FHA8E355

58 F21L4JC4

8

Màscara: * (Ordenació per import)

UA

mes

Pàg.:

0,09 98,86

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA 1ª FASE DE L´APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.:

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA 1ª FASE DE L´APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

9

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

m

Barana
de
protecció
en
el
perímetre
de
la
coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb
travesser
superior,
travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol
de
post
de
fusta,
ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge
inclòs

13,82

4,000

55,28

0,05 99,61

70 F21PV045

m

Demolició de vorada i base de
formigó realitzada amb martell
compressor

3,06

16,000

48,96

0,04 99,65

Parella de guants de protecció
contra riscs mecànics comuns de
construcció
nivell
3,
homologats segons une-en 388 i
une-en 420

7,80

Senyal
d'advertència,
normalitzada
amb
pictograma
negre sobre fons groc, de forma
triangular
amb
el
cantell
negre, costat major 41 cm, amb
cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

44,17

Ulleres
de
seguretat
antiimpactes
estàndard,
amb
muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra
l'entelament,
homologades
segons une-en 167 i une-en 168

6,48

72 HBBAF004

73 H1421110

u

u

u

PREU

AMIDAMENT

5,000

0,800

5,000

IMPORT

39,00

35,34

32,40

% %ACUM

6,34

5,000

31,70

0,03 99,78

75 FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de
color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la
canonada,
per
a
malla
senyalitzadora

0,34

92,000

31,28

0,03 99,80

76 H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable
i de teixit transpirable

15,27

2,000

30,54

0,03 99,83

77 I2RA61H0

m3

Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
formigó inerts amb una densitat
1,45
t/m3,
procedents
de
construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la llista
europea
de
residus
(orden
mam/304/2002)

11,42

2,624

29,97

0,03 99,86

Topall per a descàrrega de
camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i
perfils
ipn
100
clavat
al
terreny i amb el desmuntatge
inclòs

23,56

Recipient
per
a
recollida
d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

56,68

79 HQU2GF01

u

0,400

23,56

22,67

DESCRIPCIÓ

80 HBBAA005

u

Senyal
de
prohibició,
normalitzada
amb
pictograma
negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i
banda
transversal
descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm,
amb
cartell
explicatiu
rectangular, per ser vista fins
12
m,
fixada
i
amb
el
desmuntatge inclòs

35,71

0,400

14,28

0,01 99,91

81 HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per
a 3 persones, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

17,59

0,800

14,07

0,01 99,92

82 HBBAB115

u

Senyal
de
obligació,
normalitzada
amb
pictograma
blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

34,63

0,400

13,85

0,01 99,93

83 H146J364

u

Parella de plantilles anticlaus
de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència
a la perforació, pintades amb
pintures
epoxi
i
folrades,
homologades segons une-en iso
20344 i une-en 12568

2,59

5,000

12,95

0,01 99,95

84 HBBAC013

u

Senyal indicativa d'informació
de
salvament
o
socors,
normalitzada
amb
pictograma
blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ser vista fins
25 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

31,67

0,400

12,67

0,01 99,96

85 HQU2P001

u

Penja-robes
per
a
dutxa,
col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

2,09

6,000

12,54

0,01 99,97

86 F21N4XC2

M2

Demolició de paviment de mescla
bituminosa, de 10 cm de gruix,
com a màxim, i de mes de 1 m
d'amplària,
amb
mitjans
mecànics

0,92

13,200

12,14

0,01 99,98

87 HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat
per a 6 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

19,50

0,400

7,80

0,01 99,99

88 H1445003

u

Mascareta
de
protecció
respiratòria, homologada segons
une-en 140

1,54

5,000

7,70

0,01 99,99

89 HBBAE001

u

Rètol adhesiu ( mie-rat.10 ) de
maniobra per a quadre o pupitre
de control elèctric, adherit

5,80

1,000

5,80

0,01100,00

90 H1431101

u

Protector
auditiu
de
tap
d'escuma,
homologat
segons
une-en 352-2 i une-en 458

0,23

10,000

2,30

0,00100,00

0,03 99,75

Casc de seguretat per a ús
normal,
contra
cops,
de
polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons une-en
812

1,000

UA

0,03 99,72

u

u

NUM. CODI

0,03 99,69

74 H1411111

78 H153A9F1

10

Màscara: * (Ordenació per import)

69 H1522111

71 H145C002

Pàg.:

0,02 99,88

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

0,02 99,90

EUR

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA 1ª FASE DE L´APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.:

11

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI
91 I2RA6680

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
metalls barrejats no especials
amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o
demolició,
amb
codi
170407
segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

PREU

TOTAL:

-42,00

AMIDAMENT
0,009

IMPORT
-0,38

% %ACUM
0,00100,00

113.038,47 100,00

EUR

4- PRESSUPOST
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 0+0<

X

&ROāORFDFLy GH OOXP H[WHULRU VXSRUW DFFHVRULV L HOHPHQWV GH VXEMHFFLy
SURYLQHQWV G XV DQWHULRU G HQWUH  L  P G DOojULD FRP D Pj[LP
FROāORFDWVDPEIL[DFLRQVPHFjQLTXHV 3







 )/

P

1HWHMD L HVEURVVDGD GHO WHUUHQ\ UHDOLW]DGD DPE SDOD FDUUHJDGRUD L
FjUUHJD PHFjQLFD VREUH FDPLy L WUDQVSRUW ILQV D SODQWD GH FRPSRVWDWJH
LQFOzV FjQRQ G DERFDPHQW L PDQWHQLPHQW GH OD SODQWD GH FRPSRVWDWJH
3







 )+091

X

&ROXPQD GH SODQ[D G DFHU JDOYDQLW]DW GH IRUPD WURQFRFzQLFD GH  P
G DOojULD FRURQDPHQW VHQVH SODWLQD DPE EDVH SODWLQD L SRUWD VHJRQV
QRUPD XQHHQ  DPE HWLTXHWD GH SXQW GH OOXP FROāORFDGD VREUH GDX
GHIRUPLJyWLSXVSULPRVLPLODU 3







 )5)

P

5HSjVLSLFRQDWJHG HVSODQDGDDPEFRPSDFWDFLyGHOSP 3







 )+49

X







 )5

X

7DOD FRQWURODGD GLUHFWD G DUEUH   P G DOojULD DUUHQFDQW OD VRFD DSOHF
GH OD EURVVD JHQHUDGD L FjUUHJD VREUH FDPLy JUXD DPE SLQoD L
WUDQVSRUW GH OD PDWHL[D D SODQWD GH FRPSRVWDWJH QR PpV OOXQ\ GH 
NP LQFOzV FjQRQ G DERFDPHQW L PDQWHQLPHQW GH OD SODQWD GH
FRPSRVWDWJH 3







3URMHFWRU SHU D H[WHULRUV DPE UHIOHFWRU GH GLVWULEXFLy VHPLLQWHQVLYD
DPE OjPSDGD GH OHG GH  Z GH IRUPD UHFWDQJXODU WDQFDW DPE
DOORWMDPHQW SHU D HTXLS GH SURWHFFLy VREUHWHQVLRQV FRORU GH OD OOXP
LJXDO TXH O HVWXGL OXPtQLF L PXQWDW DPE OLUD WLSXV 129$7,/8 $9(18(
;/RVLPLODU 3

 )+$(

0





P

([FDYDFLy GH WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW HQ ]RQHV GH GHVPXQW LQFORVHV
SDUWV SURSRUFLRQDOV GH URFD DPE PLWMDQV PHFjQLFV DPE FjUUHJD L
WUDQVSRUW D O DERFDGRU R OORF G ~V LQFOzV FjQRQ G DERFDPHQW L
PDQWHQLPHQWGHO DERFDGRU 3







6XEPLQLVWUDPHQW GH FRQGXFWRU GH FRXUH QX XQLSRODU G  [  PP L
PXQWDWHQPDOODGHFRQQH[LyDWHUUD 3



 *8

 )'.9

8

3HULFy GH UHJLVWUH GH IRUPLJy SUHIDEULFDW DPE WDSD WLSXV P SHU D
LQVWDOāODFLRQV G HQOOXPHQDW FROāORFDW VREUH VROHUD GH IRUPLJy
KPEL GH  FP GH JUXL[ L UHEOHUW ODWHUDO DPE WHUUD GH OD PDWHL[D
H[FDYDFLy 3







 )1;&

0

'HPROLFLy GH SDYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD GH  FP GH JUXL[ FRP
DPj[LPLGHPHVGHPG DPSOjULDDPEPLWMDQVPHFjQLFV 3







 6739)

P

5HSRVLFLy GH IHUP HQ OHV PDWHL[HV FRQGLFLRQV TXH O H[LVWHQW LQFORVD
PHVFODELWXPLQRVDEHWXPUHJVLEDVHJUDQXODU 3







 )

P

([FDYDFLy GH UDVD HQ SUHVqQFLD GH VHUYHLV ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ IOXL[ VSW   UHDOLW]DGD DPE UHWURH[FDYDGRUD L DPE OHV WHUUHV
GHL[DGHVDODYRUD 3







 ))

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE PDWHULDO
DGHTXDW GH OD SUzSLD H[FDYDFLy HQ WRQJDGHV GH JUXL[ GH ILQV D  FP
XWLOLW]DQWSLFyYLEUDQWDPEFRPSDFWDFLyGHOSP 3







 )'*

P

&DQDOLW]DFLy DPE WXE FRUEDEOH FRUUXJDW GH SROLHWLOq GH  PP GH
GLjPHWUH QRPLQDO GH GREOH FDSD L UHEOHUW GH UDVD DPE WHUUHV
VHOHFFLRQDGHV 3







 33$/(

SD

3DUWLGD DOoDGD GH FREUDPHQW tQWHJUH SHU D OD FRQQH[Ly GUHWV
G HVFRPHVD OHJDOLW]DFLy GHO SURMHFWH (&$ L WRWHV OHV JHVWLRQV
QHFHVVjULHV SHU OD FRQQH[Ly GH OD [DU[D G HQOOXPHQDW GH O DSDUFDPHQW
GHOFDUUHU0DOORUFD 3







 **'(

X

3LTXHWD GH FRQQH[Ly D WHUUD G DFHU DPE UHFREULPHQW GH FRXUH  P
GH JUXL[ GH  PP OODUJjULD GH  PP GH GLjPHWUH FODYDGD D
WHUUD 3







 )*+

P

&DEOH DPE FRQGXFWRU GH FRXUH GH  N9 GH WHQVLy DVVLJQDGD DPE
GHVLJQDFLy 59)9 WHWUDSRODU GH VHFFLy  [  PP DPE DUPDGXUD GH
IOHL[G DFHULFREHUWDGHOFDEOHGH39&FROāORFDWHQWXE 3







 )'*=8

P

%DQGD FRQWtQXD GH SOjVWLF GH FRORU GH  FP G DPSOjULD FROāORFDGD DO
OODUJ GH OD UDVD D  FP SHU VREUH GH OD FDQRQDGD SHU D PDOOD
VHQ\DOLW]DGRUD 3







 )'.*

X

3HULFy GH UHJLVWUH GH IRUPLJy SUHIDEULFDW VHQVH IRQV GH [[ FP
SHU D LQVWDOāODFLRQV GH VHUYHLV FROāORFDW VREUH VROHUD GH IRUPLJy
+0%, GH  FP GH JUXL[ L UHEOHUW ODWHUDO DPE WHUUD GH OD PDWHL[D
H[FDYDFLy 3







 )/-&

P

'HPROLFLy GH SDYLPHQW GH SDQRWV FROāORFDWV VREUH IRUPLJy GH  D 
FP GH JUXL[ FRP D Pj[LP L PpV G  P G DPSOjULD UHDOLW]DW DPE
UHWURH[FDYDGRUDDPEPDUWHOOWUHQFDGRU 3







 )(1

0

3DYLPHQW GH SDQRW SHU D YRUHUD JULV GH [[ FP FODVVH D SUHX
VXSHULRU FROāORFDW D WUXF GH PDFHWD DPE PRUWHU PL[W  HODERUDW D
O REUDDPEIRUPLJRQHUDGHOLEHXUDGDGHFLPHQWSzUWODQG 3







 )39

P

'HPROLFLy GH YRUDGD L EDVH GH IRUPLJy UHDOLW]DGD DPE PDUWHOO
FRPSUHVVRU 3







 )/-&

P

'HPROLFLy GH SDYLPHQW GH SDQRWV FROāORFDWV VREUH IRUPLJy GH  D 
FP GH JUXL[ FRP D Pj[LP L PpV G  P G DPSOjULD UHDOLW]DW DPE
UHWURH[FDYDGRUDDPEPDUWHOOWUHQFDGRU 3







727$/

&DStWRO





2EUD



3UHVVXSRVW$3$5&$0(1758%Ë

&DStWRO



085'(*$%,216

 )-$

P

(VWUXFWXUD GH JDELRQV DPE SHFHV G [[ P GH WHOD PHWjOāOLFD GH
ILOIHUUR G DFHU JDOYDQLW]DW GH GLjPHWUH  PP L [ FP GH SDV GH PDOOD
UHEOHUW DPE JUDYD GH IRUPLJy UHFLFODGD G DSRUWDFLy FROāORFDGD DPE
PLWMDQVPHFjQLFV 3







 )+

P

)RUPLJy SHU D UDVHV L SRXV GH IRQDPHQWV KPEL GH
FRQVLVWqQFLD WRYD L JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP DERFDW GHV
GHFDPLy 3







 )-;$

P

(VWUXFWXUD GH JDELRQV DPE SHFHV G [[ P GH WHOD PHWjOāOLFD GH
ILOIHUUR G DFHU JDOYDQLW]DW GH GLjPHWUH  PP L [ FP GH SDV GH PDOOD
UHEOHUW DPE JUDYD GH IRUPLJy UHFLFODGD G DSRUWDFLy FROāORFDGD DPE
PLWMDQVPHFjQLFV 3







 )$

P

5HL[DW G DFHU G DOojULD  P DPE WHOD PHWjOāOLFD GH WRUVLy VLPSOH DPE
DFDEDW JDOYDQLW]DW GH  PP GH SDV GH PDOOD L GLjPHWUH  L  PP
SDOV GH WXE JDOYDQLW]DW GH GLjPHWUH  PP FROāORFDWV FDGD  P VREUH
GDXV GH IRUPLJy L SDUW SURSRUFLRQDO GH SDOV SHU D SXQWV VLQJXODUV 3 








*HRWq[WLO IRUPDW SHU IHOWUH GH SROLqVWHU QR WHL[LW OOLJDW PHFjQLFDPHQW GH
DJPFROāORFDWVHQVHDGKHULU 3



 )%(
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3jJ

*

2EUD



3UHVVXSRVW$3$5&$0(1758%Ë

&DStWRO



'5(1$7*(



 )'-9

0

3RX SHU D DLJHV SOXYLDOV HPERUQDO GH [ FP GH VHFFLy LQWHULRU 3








 )'%8

8

5HL[D HPERUQDO L PSX IRUPDGD SHU PDUF G HPERUQDO L UHL[D
UHJLVWUDEOHFROāORFDGDDPEPRUWHU 3







 )''6

0

3DUHW SHU D SRX TXDGUDW GH  [  FP GH VHFFLy LQWHULRU GH  FP GH
JUXL[ GH PDy FDODW DUUHERVVDGD L OOLVFDGD SHU GLQV DPE PRUWHU GH
FLPHQWHODERUDWDO REUDDPEIRUPLJRQHUDGHO 3







 )''9

0

3$5(7 3(5 $ 328 48$'5$7 '(  ;  &0 '( 6(&&,2
,17(5,25 '(  &0 '( *58,; '( 0$2 &$/$7 $55(%266$'$
, //,6&$'$ 3(5 ',16 $0% 0257(5 '( &,0(17  (/$%25$7
$/ 2%5$$0%)250,*21(5$'(/ 3







 )'$98

8

6XEPLQLVWUDPHQW GH PDUF DSDUHQW TXDGUDW L WDSD SHU D SRX GH UHJLVWUH
GH IRVD GXFWLO FODVHV G KRPRORJDGD FRP D PRGHO EDUFHORQD
D 3







 )''=6

8

*UDy SHU D SRX GH UHJLVWUH GH SROLSURSLOq DUPDW GH [[ PP L
 NJ GH SHV FROāORFDW DPE PRUWHU GH FLPHQW  HODERUDW D O REUD DPE
IRUPLJRQHUDGHO 3







 )9

P

)RUPLJy SHU D UDVHV L SRXV GH IRQDPHQWV KPSL GH
FRQVLVWqQFLD SOjVWLFD L JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP DERFDW
DPETXDOVHYROPLWMj 3







 )$

0

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P GH IRQGjULD L ILQV D  P G DPSOjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE PLWMDQV PHFjQLFV L FjUUHJD PHFjQLFD GHO
PDWHULDOH[FDYDWLHQSUHVHQFLDGHVHUYHLV 3







 )6

0

$SXQWDODPHQW L HVWUHEDGD GH UDVHV L SRXV GH ILQV D  P G DPSOjULD SHU
D XQD SURWHFFLy GH PHV GHO   L ILQV DO   DPE IXVWD HQ REUHV GH
FODYHJXHUDP 3







 )$)

0

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD PpV GH  L ILQV D  P
DPE PDWHULDO DGHTXDW HQ WRQJDGHV GH JUXL[ ILQV D  FP XWLOLW]DQW SLFy
YLEUDQWDPEFRPSDFWDFLyGHOSP 3







 )1;&

0

'HPROLFLy GH SDYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD GH  FP GH JUXL[ FRP
DPj[LPLGHPHVGHPG DPSOjULDDPEPLWMDQVPHFjQLFV 3







 6739)

P

5HSRVLFLy GH IHUP HQ OHV PDWHL[HV FRQGLFLRQV TXH O H[LVWHQW LQFORVD
PHVFODELWXPLQRVDEHWXPUHJVLEDVHJUDQXODU 3







 )''$

P

&ODYHJXHUD GH WXE GH IRUPLJy GH G  FP UHMXQWDW LQWHULRUPHQW DPE
PRUWHU P  VROHUD GH  FP UHEOLPHQW ILQV D PLJ WXE L DUJROODW DPE
IRUPLJyKPSL 3







 )'9&6

0

&ODYHJXHUy DPE WXE GH SYF GH SDUHW PDVVLVD GH G  PP GH SQ 
EDU L VQ NQP VHJRQV QRUPD XQHHQ HQ VROHUD GH  FP L
UHEOHUWILQVDFPVREUHHOWXEDPEIRUPLJy 3







 )'9&3

0

&ODYHJXHUD DPE WXE GH SYF GH SDUHW GREOH HVWUXFWXUDGD GH G 
PPVQ NQP VHJRQVQRUPDXQHHQ 3
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 )+1

7

6XEPLQLVWUDPHQW L FROāORFDFLy GH PHVFOD ELWXPLQRVD HQ FDOHQW WLSXV
PLFURDJORPHUDW FRQWLQX ILUFRORU FRORU VDXOy R VLPLODU DPE
JUDQXORPHWULD  TXH FRPELQD XQ OOLJDQW VLQWqWLF SLJPHQWDEOH L jULGV
DPE OD WRQDOLWDW QHFHVVjULD SHU D LPLWDU HO VDXOy LQFOzV EHWXP DVIjOWLF
GH SHQHWUDFLy VLWXDW D O REUD DPE WUDQVSRUW L FROāORFDFLy FRPSDFWDFLy
DO   GH O DVVDLJ PDUVKDOO LQFOzV QHWHMD SUqYLD GH OD VXSHUItFLH L
WRWHV OHV RSHUDFLRQV L PLWMDQV QHFHVVDULV SHU D OD VHYD FRPSOHWD
H[HFXFLy 3







 )&,

0

6XEPLQLVWUDPHQW L FROāORFDFLy GH YRUDGD UHFWD GH SHFHV GH IRUPLJy
WLSXV WDEOyQ GH [[FP FROāORFDGD VREUH EDVH GH IRUPLJy K
GH  FP GH JUXL[ UHMXQWDGD DPE PRUWHU LQFOzV H[FDYDFLy UHEOHUW
FjUUHJD D FDPLy WUDQVSRUW GH UXQHV D O DERFDGRU FjQRQ GH
PDQWHQLPHQW GH O DERFDGRU WRW LQFOzV SHU WDO GH GHL[DU OD XQLWDW
WRWDOPHQWDFDEDGD 3







 )&,

0

6XEPLQLVWUDPHQW L FROāORFDFLy GH YRUDGD UHFWD GH SHFHV GH IRUPLJy GH
[ FP DPE XQD FDUD HQ UDPSD FROāORFDGD VREUH EDVH GH IRUPLJy
K GH  D  FP G DOoDGD UHMXQWDGD DPE PRUWHU PL[W O
LQFOzV H[FDYDFLy UHEOHUW FjUUHJD D FDPLy WUDQVSRUW GH UXQHV D
O DERFDGRU FjQRQ GH PDQWHQLPHQW GH O DERFDGRU WRW LQFOzV SHU WDO GH
GHL[DUODXQLWDWWRWDOPHQWDFDEDGD 3







 )9

0

([HFXFLy JXDO SHU D YHKLFOHV PRGHO  GLQV G XQ FRQMXQW G DFWXDFLRQV
HQ XQ PDWHL[ FDUUHU GH IRUPLJy SUHIDEULFDW GH VHFFLy [ FP LQFOzV
SDUW SURSRUFLRQDO GH FDSV GH UHPDW GH [[ FP FRQIRUPDWV DPE
TXDUW GH FLUFXPIHUqQFLD GH  FP GH UDGL FROāORFDW VREUH VROHUD GH
IRUPLJyGHUHVLVWqQFLDGHQPPGHFPGHJUXL[ 3







 *8$

P

(VWDELOLW]DFLy G HVSODQDGD LQ VLWX  SHU D OD REWHQFLy GH VHVW DPE VzO
SURFHGHQW GH OD SUzSLD REUD L DPE FLPHQW SzUWODQG DPE HVFzULD FHP
LLEV  Q LQFOzV VHOHFFLy JDUEHOODW FjUUHJXHV L WUDQVSRUWV
LQWHUPHGLV HVWHVD LR GLVJUHJDFLy KXPHFWDFLy R GHVHFDFLy GHO VzO
GLVWULEXFLy GHO FRQJORPHUDQW PHVFOD L FRPSDFWDFLy DO  GHO SP
PHVXUDWVREUHSHUILOWHzULF 3







 )5-

P

%DVH GH WRWX DUWLILFLDO SURFHGHQW GH JUDQXODWV UHFLFODWV GH IRUPLJy 
DPEHVWHVDLSLFRQDWJHGHOPDWHULDODOGHOSP 3







 )+<$

GLD

-RUQDGD G HTXLS G DVIDOW LPSUqV SHU D OD FROāORFDFLy GHO PDWHULDO DPE
O HTXLS G HVWHVD L FRPSDFWDFLy HVSHFtILFWDQW HQ Pj G REUD FRP DPE
PDTXLQjULD GH SHWLWHV GLPHQVLRQV PDOOD SHU D LPSULPDFLy LQFORVD OD
SUHSDUDFLy L HVFRPEUDW GH OD VXSHUILFLH DL[t FRP HO WUDFWDPHQW L
DSOLFDFLyGHODSLQWXUDG DFDEDWILQDOWRWDOPHQWFROāORFDW 3







 )(1

0

3DYLPHQW GH SDQRW SHU D YRUHUD JULV GH [[ FP FODVVH D SUHX
VXSHULRU FROāORFDW D WUXF GH PDFHWD DPE PRUWHU PL[W  HODERUDW D
O REUDDPEIRUPLJRQHUDGHOLEHXUDGDGHFLPHQWSzUWODQG 3







 )9

X

&DQWRQHUD VHPLFLUFXODU GH JXDO GH IRUPLJy SUHIDEULFDW VHUUDGD
PHFjQLFDPHQW L IODPHMDGD GH  FP G DPSOjULD DPE OHV DUHVWHV
ELVHOODGHV FROāORFDGD DPE PRUWHU VREUH EDVH GH IRUPLJy QR HVWUXFWXUDO
GHJUDQXODWVUHFLFODWV 3
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3DYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD FRQWtQXD HQ FDOHQW WLSXV DF  VXUI E
 V GH WHPSHUDWXUD EDL[D  DPE EHWXP DVIjOWLF GH SHQHWUDFLy GH
JUDQXORPHWULD VHPLGHQVD SHU D FDSD GH WUjQVLW L JUDQXODW JUDQtWLF
HVWHVDLFRPSDFWDGD 3



5HJ G DGKHUqQFLD DPE HPXOVLy ELWXPLQRVD FDWLzQLFD WLSXV FEE
DGK HFU DPEGRWDFLyNJP 3










(85

 )%$(

P

3LQWDW VREUH SDYLPHQW G XQD IDL[D ORQJLWXGLQDO FRQWtQXD UHIOHFWRUD GH 
FP G DPSOjULD DPE SLQWXUD GRV FRPSRQHQWV L PLFURHVIHUHV GH YLGUH
DPEPjTXLQDDXWRSURSXOVDGD 3







 )%$

P

3LQWDW VREUH SDYLPHQW GH IDL[D VXSHUILFLDO QR UHIOHFWRUD DPE SLQWXUD
DFUtOLFDDPEPjTXLQDG DFFLRQDPHQWPDQXDO 3







 )%%

8

3ODFD DPE SLQWXUD QR UHIOHFWRUD WULDQJXODU GH  FP GH FRVWDW SHU D
VHQ\DOVGHWUjQVLWIL[DGDPHFjQLFDPHQW 3







 )%%

8

3ODFD DPE SLQWXUD QR UHIOHFWRUD FLUFXODU GH  FP GH GLjPHWUH SHU D
VHQ\DOVGHWUjQVLWIL[DGDPHFjQLFDPHQW 3







(85

352-(&7((;(&87,8'85%$1,7=$&,Ï'(/$)$6('(/$3$5&$0(17'(/&$55(50$//25&$$58%Ë

35(6683267

352-(&7((;(&87,8'85%$1,7=$&,Ï'(/$)$6('(/$3$5&$0(17'(/&$55(50$//25&$$58%Ë

3jJ

*



35(6683267

3jJ

*



 )%%=

0

6XSRUW UHFWDQJXODU GH WXE G DFHU JDOYDQLW]DW GH [[ PP FROāORFDW
DWHUUDFODYDW 3







 +

X

3URWHFWRU DXGLWLX GH WDS G HVFXPD KRPRORJDW VHJRQV XQHHQ  L
XQHHQ 3







 )%%

8

3ODFD DPE OjPLQD UHIOHFWRUD GH QLYHOO  G LQWHQVLWDW GH [ FP SHU D
VHQ\DOVGHWUjQVLWIL[DGDPHFjQLFDPHQW 3







 +

X

0DVFDUHWD GH SURWHFFLy UHVSLUDWzULD KRPRORJDGD VHJRQV XQHHQ 
3







 +&

X

3DUHOOD GH JXDQWV GH SURWHFFLy FRQWUD ULVFV PHFjQLFV FRPXQV GH
FRQVWUXFFLy QLYHOO  KRPRORJDWV VHJRQV XQHHQ  L XQHHQ  3 








 +

X

3DUHOOD GH ERWHV EDL[HV GH VHJXUHWDW LQGXVWULDO SHU D WUHEDOOV GH
FRQVWUXFFLy HQ JHQHUDO UHVLVWHQWV D OD KXPLWDW GH SHOO UHFWLILFDGD DPE
WXUPHOOHUD HQFRL[LQDGD DPE SXQWHUD PHWjOāOLFD VROD DQWLOOLVFDQW IDOFD
DPRUWLGRUD G LPSDFWHV DO WDOy L VHQVH SODQWLOOD PHWjOāOLFD KRPRORJDGHV
VHJRQV XQHHQ LVR  XQHHQ LVR  XQHHQ LVR  L XQHHQ
LVR 3







 +-

X

3DUHOOD GH SODQWLOOHV DQWLFODXV GH IOHL[ G DFHU GH  PP GH JUXL[ GH
 NJ GH UHVLVWqQFLD D OD SHUIRUDFLy SLQWDGHV DPE SLQWXUHV HSR[L L
IROUDGHV KRPRORJDGHV VHJRQV XQHHQ LVR  L XQHHQ  3 
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&RPSDFWDFLy DPE PLQLFDUUHJDGRUD DPE FRUUy GH  NJ SHU D XQ
SHQGHQWLQIHULRUDO 3







 )5-

P

+LGURVHPEUD GH EDUUHMD GH OODYRUV SHU D JHVSD WLSXV PL[WD DPE DGGLFLy
G HVSqFLHV DUEXVWLYHV LR GH IORU VHJRQV QWM Q DPE XQD GRVLILFDFLy GH
 JP DLJXD PXOFK GH ILEUD YHJHWDO D EDVH GH SDOOD SLFDGD L ILEUD
FXUWD GH FHOāOXORVD JP  DGRE RUJDQRPLQHUDO G DOOLEHUDPHQW OHQW
ELRDFWLYDGRU PLFURELj L HVWDELOLW]DGRU VLQWqWLF GH EDVH DFUtOLFD HQ XQD
VXSHUItFLHGHDP 3
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 +

X

&LQWXUyDQWLYLEUDFLyDMXVWDEOHLGHWHL[LWWUDQVSLUDEOH 3







 +1

X

)DL[DGHSURWHFFLyGRUVOXPEDU 3







 +

X

*UDQRWD GH WUHEDOO SHU D FRQVWUXFFLy G REUHV OLQHDOV HQ VHUYHL GH
SROLqVWHU L FRWy   FRORU JURF WUDPD  DPE EXW[DTXHV
LQWHULRUVLWLUHVUHIOHFWDQWVKRPRORJDGDVHJRQVXQHHQ 3







 +

X

$UPLOOD UHIOHFWDQW DPE WLUHV UHIOHFWDQWV D OD FLQWXUD DO SLW L D O HVTXHQD
KRPRORJDGDVHJRQVXQHHQ 3
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P

&ODVVLILFDFLy D SHX G REUD GH UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy R GHPROLFLy HQ
IUDFFLRQVVHJRQVUHDOGHFUHWRDPEPLWMDQVPDQXDOV 3







 ,5$

P

7UDQVSRUW GH UHVLGXV D LQVWDOāODFLy DXWRULW]DGD GH JHVWLy GH UHVLGXV
DPE FDPLy GH  W L WHPSV G HVSHUD SHU D OD FjUUHJD D PjTXLQD DPE XQ
UHFRUUHJXWGHPpVGHLILQVDNP 3







 ,5$+

P

'HSRVLFLy FRQWURODGD D FHQWUH GH UHFLFODWJH GH UHVLGXV GH IRUPLJy
LQHUWV DPE XQD GHQVLWDW  WP SURFHGHQWV GH FRQVWUXFFLy R
GHPROLFLy DPE FRGL  VHJRQV OD OOLVWD HXURSHD GH UHVLGXV RUGHQ
PDP  3







 +

P

%DUDQD GH SURWHFFLy HQ HO SHUtPHWUH GH OD FRURQDFLy G H[FDYDFLRQV
G DOojULD  P DPE WUDYHVVHU VXSHULRU WUDYHVVHU LQWHUPHGL L PXQWDQWV
GH WXE PHWjOāOLF GH  VzFRO GH SRVW GH IXVWD DQFRUDGD DO WHUUHQ\
DPEGDXVGHIRUPLJyLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV 3







 ,5$

P

'HSRVLFLy FRQWURODGD D FHQWUH GH UHFLFODWJH GH UHVLGXV GH PHWDOOV
EDUUHMDWV QR HVSHFLDOV DPE XQD GHQVLWDW  WP SURFHGHQWV GH
FRQVWUXFFLy R GHPROLFLy DPE FRGL  VHJRQV OD OOLVWD HXURSHD GH
UHVLGXV RUGHQPDP  3







 +8

P

7DQFD G DGYHUWqQFLD R DEDOLVDPHQW G  P G DOoDGD DPE PDOOD GH
SROLHWLOq WDURQMD IL[DGD D  P GHO SHUtPHWUH GHO VRVWUH DPE VXSRUWV
G DFHUDOORWMDWVDPEIRUDWVDOVRVWUH 3







 +$)

X





P

'HSRVLFLy FRQWURODGD D GLSzVLW DXWRULW]DW GH UHVLGXV GH WHUUD
FRQWDPLQDGD HVSHFLDOV SURFHGHQWV G H[FDYDFLy DPE FRGL 
VHJRQVODOOLVWDHXURSHDGHUHVLGXV RUGHQPDP  3







7RSDOO SHU D GHVFjUUHJD GH FDPLRQV HQ H[FDYDFLRQV GH  P G DPSODGD
DPE WDXOy GH IXVWD L SHUILOV LSQ  FODYDW DO WHUUHQ\ L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV 3



 ,5$0

 +%%$$

X

6HQ\DO GH SURKLELFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV
EODQF GH IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV L EDQGD WUDQVYHUVDO GHVFHQGHQW
G HVTXHUUD D GUHWD D  HQ FRORU YHUPHOO GLjPHWUH  FP DPE FDUWHOO
H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU YLVWD ILQV  P IL[DGD L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV 3







 +%%$%

X

6HQ\DO GH REOLJDFLy QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD EODQF VREUH IRQV
EODX GH IRUPD FLUFXODU DPE FDQWHOOV HQ FRORU EODQF GLjPHWUH  FP
DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU YLVWD ILQV  P IL[DGD L DPE
HOGHVPXQWDWJHLQFOzV 3







 +%%$&

X

6HQ\DO LQGLFDWLYD G LQIRUPDFLy GH VDOYDPHQW R VRFRUV QRUPDOLW]DGD
DPE SLFWRJUDPD EODQF VREUH IRQV YHUG GH IRUPD UHFWDQJXODU R
TXDGUDGD FRVWDW PDMRU  FP SHU VHU YLVWD ILQV  P GH GLVWjQFLD
IL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV 3







 +%%$(

X

5qWRO DGKHVLX PLHUDW GH PDQLREUD SHU D TXDGUH R SXSLWUH GH
FRQWUROHOqFWULFDGKHULW 3







 +%%$)

X

6HQ\DO G DGYHUWqQFLD QRUPDOLW]DGD DPE SLFWRJUDPD QHJUH VREUH IRQV
JURF GH IRUPD WULDQJXODU DPE HO FDQWHOO QHJUH FRVWDW PDMRU  FP
DPE FDUWHOO H[SOLFDWLX UHFWDQJXODU SHU VHU YLVWD ILQV  P GH GLVWjQFLD
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X

&DVF GH VHJXUHWDW SHU D ~V QRUPDO FRQWUD FRSV GH SROLHWLOq DPE XQ
SHVPj[LPGHJKRPRORJDWVHJRQVXQHHQ 3







 +

X

8OOHUHV GH VHJXUHWDW DQWLLPSDFWHV HVWjQGDUG DPE PXQWXUD XQLYHUVDO
DPE YLVRU WUDQVSDUHQW L WUDFWDPHQW FRQWUD O HQWHODPHQW KRPRORJDGHV
VHJRQVXQHHQLXQHHQ 3
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IL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV 3
 +$$
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7DQFD PzELO GH  P G DOojULD G DFHU JDOYDQLW]DW DPE PDOOD
HOHFWURVROGDGD GH [ PP L GH  L  PP GH G EDVWLGRU GH [
P GH WXE GH  PP GH G IL[DW D SHXV SUHIDEULFDWV GH IRUPLJy L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV 3
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PHV

/ORJXHU GH PzGXO SUHIDEULFDW SHU D HTXLSDPHQW GH PHQMDGRU D REUD GH
[ P DPE WDQFDPHQWV IRUPDWV SHU SODFD GH GXHV SODQ[HV G DFHU
SUHODFDW L DwOODPHQW LQWHULRU GH PP GH JUXL[ L SDYLPHQW IRUPDW SHU
WDXOHU DJORPDUDW KLGUzIXJ DPE DFDEDW GH SYF VREUH [DSD JDOYDQLW]DGD L
OODQD PLQHUDO GH YLGUH LQVWDOāODFLy HOqFWULFD  SXQW GH OOXP LQWHUUXSWRU
HQGROOV L SURWHFFLy GLIHUHQFLDO L HTXLSDW DPE DLJHUD GH  SLFD DPE
DL[HWDLWDXOHOO 3







 +48'

PHV

/ORJXHU GH PzGXO SUHIDEULFDW SHU HTXLSDPHQW GH YHVWLGRUV D REUD GH
[ P DPE WDQFDPHQWV IRUPDWV SHU SODFD GH GXHV SODQ[HV G DFHU
SUHODFDW L DwOODPHQW LQWHULRU GH PP GH JUXL[ L SDYLPHQW IRUPDW SHU
WDXOHU DJORPDUDW KLGUzIXJ DPE DFDEDW GH SYF VREUH [DSD JDOYDQLW]DGD L
OODQD PLQHUDO GH YLGUH LQVWDOāODFLy HOqFWULFD  SXQWV GH OOXP LQWHUUXSWRU
HQGROOVLSURWHFFLyGLIHUHQFLDO 3







 +48%

PHV

/ORJXHU GH PzGXO SUHIDEULFDW SHU D HTXLSDPHQW VDQLWDULV D REUD GH
[ P DPE WDQFDPHQWV IRUPDWV SHU SODFD GH GXHV SODQ[HV G DFHU
SUHODFDW L DwOODPHQW LQWHULRU GH PP GH JUXL[ L SDYLPHQW IRUPDW SHU
WDXOHU DJORPDUDW KLGUzIXJ DPE DFDEDW GH SYF VREUH [DSD JDOYDQLW]DGD L
OODQD PLQHUDO GH YLGUH LQVWDOāODFLy HOqFWULFD  SXQW GH OOXP LQWHUUXSWRU
HQGROOV L SURWHFFLy GLIHUHQFLDO L HTXLSDW DPE  LQRGRUV  GXW[HV
ODYDERFROāOHFWLXDPEDL[HWHVLWHUPRVHOqFWULFOLWUHV 3







 +48+

PHV

/ORJXHU GH PzGXO SUHIDEULFDW GH FDELQD DPE LQRGRU TXtPLF G [
P L  P G DOojULD DPE WDQFDPHQWV GH SROLHWLOq L VRVWUH WUDVO~FLG
HTXLSDW DPE  LQRGRU DPE GLSzVLW TXtPLF GH O L XQ ODYDER DPE
GLSzVLWG DLJXDGHODPEPDQWHQLPHQWLQFOzV 3







 +48

X

%DQF GH IXVWD DPE FDSDFLWDW SHU D  SHUVRQHV FROāORFDW L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV 3







 +48

X

7DXOD GH IXVWD DPE FDSDFLWDW SHU D  SHUVRQHV FROāORFDGD L DPE HO
GHVPXQWDWJHLQFOzV 3







 +48*)

X

5HFLSLHQW SHU D UHFROOLGD G HVFRPEUDULHV GH  O GH FDSDFLWDW
FROāORFDWLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV 3







 +483

X

3HQMDUREHVSHUDGXW[DFROāORFDWLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV 3
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HXURV

ÚLTIM FULL

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DE LA 1ª FASE DE L´APARCAMENT DEL CARRER MALLORCA, A RUBÍ

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

113.038,48

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 113.038,48...........................................................

14.695,00

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 113.038,48..............................................................

6.782,31

Subtotal

134.515,79

21 % IVA SOBRE 134.515,79.............................................................................................

28.248,32

€

162.764,11

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CENT SEIXANTA-DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS )

Barcelona, desembre de 2016
L´Autor del Projecte,

Sgt.: Jordi Casiñol Noguera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
BAC ecg.

